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I. A DISSZERTÁCIÓRÓL 

 

Disszertációmban az önkormányzati idősügyet érintő irányvonalak bemutatását és elemzését 

végzem el Magyarország tekintetében. Irányvonalak alatt értem mindazt, ami a magyarországi 

idősek ellátását végző intézményrendszert, valamint az idősügyi cselekvéseket jellemzi. 

Összegyűjtöm – részben szakirodalomfeldolgozással, részben saját tapasztalatokból – az 

időseket ellátó rendszer sajátosságait, az azt jellemző problémákat. Célom az idősellátásban 

jelen lévő hazai és külföldi jó gyakorlatok feltárása, valamint a jelenleg folyó kutatások 

felderítése. Az önkormányzati idősellátás hazai jó gyakorlatainak tekintetében az „idősbarát 

önkormányzatok” tevékenységének elemzését végeztem el, a rendszereket mozgatni képes 

partnerség és együttműködési hálózatok jelentőségét pedig a Baranya Megyei Önkormányzat 

idősellátásban megvalósult uniós projektjei révén emelem ki szintén saját tapasztalatokra és 

szakirodalomra építve. 

Dolgozatom az idősellátás témájának szerteágazóságára való tekintettel nem kíván és nem is 

lehet teljeskörű. A disszertáció készítése során szemem előtt mindvégig azon cél elérése 

lebegett, hogy elemző – értékelő módszerrel ötvözzem az idősellátás aktualitásait, valamint 

személyes szakmai tapasztalataimat, hogy gór cső alá vehessem és  összefoglalhassam a 

területet jellemző igényeket és problémákat, valamint javaslatokat fogalmazhassak meg. 

 

1. A témaválasztás indoka 

 

Egyetemi éveim alatt kezdetben segédápolóként, később mentálhigiénés munkatársként 

dolgoztam egy, akkor még a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott idősek 

otthonában. Ezt követően módszertani munkatárs, később módszertani osztályvezető, majd 

intézményvezető voltam egy másik, akkor még ugyancsak a Baranya Megyei Önkormányzat 

által fenntartott idősek otthonában. Eddigi - Magyarországon munkával töltött, némivel több, 

mint 10 év – éveim alatt tehát mindvégig idősek gondozásával, az idősek működtetésére 

fenntartott intézmények, ellátási formák tanulmányozásával, és – uniós projektek keretében – 

más EU-s (mint Finnország, Németország, Franciaország, Ausztria, Csehország, 

Lengyelország, Románia) országok idősellátási rendszereinek tanulmányozását végeztem. 

 



7 
 

Az eltelt több mint 10 év alatt Magyarországon az idősek szociális ellátását végző rendszere 

jelentős változáson ment keresztül. Gondolok itt a folyamatosan változó jogszabályi 

környezetre, a rendelkezésre álló költségvetési források folyamatos szűkülésére s az ebből 

adódó drasztikus változtatási, szerkezeti átrendeződési kényszerekre, a szociális ágazat 

leépítésére. 

 

Dolgozatomban kiemelkedő jelentőséget szentelek egyrészt a magyarországi idősellátási 

rendszer (kiemelten pedig a Dél-Dunántúli Régió) bemutatásának, a fennálló problémák, 

sajátosságok, illetve példaértékű jó gyakorlatok összegyűjtésének, másrészt pedig azon EU-s 

országok, és azon belüli egyes régiók idősellátási rendszerének bemutatására (saját érintettség, 

részvétel, tapasztalatok, megfigyelések összegzése révén), melyek tanulmányozásában 

személyesen is részt vettem/veszek. 

 

2. A disszertáció célja 

 

Az idősek ellátását végző szociális ellátórendszer fejlődésének, jellemzőinek, hiátusainak, a 

hazai jó gyakorlatoknak bemutatása, valamint a szükséges fejlesztési irányvonalak, javaslatok 

felvázolása. 

 

3. Az alkalmazott elméleti keret 

 

A disszertáció témájához való megközelítési módomat Szabó Márton lokális-tematikus elméleti 

kerete fejezi ki a legtalálóbban.  

 

Ezen elméletek, mint ahogy értekezésem jellemző sajátja, hogy nem szólnak minden létező 

politikáról, és nem keltik azt a látszatot, hogy erre képesek lennének. Ezzel együtt a kiválasztott 

fontos probléma (esetemben a szociális ágazat módszeres leépülése/leépítése) vagy a terület 

(idősek szociális ellátórendszere) pontos jellemzését, magyarázatát igyekszik adni. Az ilyen 

elmélet nem leíró és nem is normatív, hanem a kettő közötti térben helyezkedik el. Emiatt ezek 

a középszintű elméletek egyszerre épülhetnek empirikus kutatásokra (szemben a normatív 

elméletekkel, amelyekben a kutató saját tapasztalatait általánosítja - mint ahogy egyrészről ezt 
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meg is teszem) és elméleti következtetésekre (szemben a leíró elméletekkel, melyek gyakran 

megelégszenek az empirikus eredmények tipologizálásával és magyarázatával). Ezen elméletek 

további sajátossága, hogy heterogenitást mutatnak, mind tárgyukat, mind módszereiket 

tekintve. Míg a normativitás és a leírás határozott kereteket jelöl ki a kutató számára, addig a 

mezoszint nyitott a magyarázandó témák, problémák és területek, illetve az eljárások, 

módszerek és általánosítások tekintetében. Ezen elméletek további jellemző vonása, hogy 

általánosításra törekszenek, de megállapításaikat egyrészt egy adott politikai hagyomány 

alapján fogalmazzák meg, másrészt ezek érvényessége, hic et nunc (itt és most) jellegű.  

Míg a normatív elméletek kritikát gyakorolnak a politika széles valósága felett, a leíró elméletek 

a politikai valóság minél pontosabb feltárására törekednek. 

A lokális-tematikus elméletek viszont túl a reális valóságábrázolási szándékon, egyrészt az 

adott szűkebb – tágabb politikai közösség problémáihoz és igényeihez kapcsolódnak, másrészt 

legtöbbször alakítási – javítási szándékkal dolgozzák ki megoldási javaslataikat. 

Ezen elméletekben kiemelt jelentősége van az aktivista jellegnek. Az aktivista pozíciót jelzi, 

hogy leggyakrabban ezekben az elméletekben talál egymásra politikus és tudós, ezek azok a 

problémák és magyarázatok, amelyekben a politika és a tudomány „egy nyelven beszélnek”. 

Ahogy Szabó Márton is megfogalmazza: „Ezért is van az, hogy ezek a lokális-tematikus 

elméletek alapvető jelentőségűek mind a kurrens politikai gyakorlatok mind a modernista 

szemleletű politikatudomány szempontjából. Mi több: a tudományfinanszírozások főbb 

területei és a konferenciák sűrű témái”. 

 

4. Hipotézisek és kutató módszer 

 
Disszertációmban 3 hipotézis vizsgálatát tűztem ki célul: 

 

1.) Hipotézis 

 

Az állam szociális szférából, szűkebben az idősek ellátásából történő folyamatos 

forráskivonásának célja, az állam szociális ellátórendszerből történő fokozatos kivonulása, 

fenntartói struktúra átszervezése (nem állami szolgáltatók preferálása) és ezzel egyidejűleg az 

állampolgárok öngondoskodási kötelességének előtérbe helyezése. 
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A hipotézis vizsgálata során alkalmazott kutatási módszer: 

 

Kvantitatív (nem beavatkozó) módszerrel végeztem el a Dél-Dunántúli Régió időseket gondozó 

intézményeire vonatkozó, 2007-2011. közötti időszakra vonatkozó önkormányzati döntések 

(határozatok, rendeletek, ciklusprogramok, intézményi beszámolók) tartalomelemzését. Az 

elemzés célja, fent megfogalmazott hipotézisem alátámasztása. Vagyis az intézményi források 

folyamatos csökkentése, intézményi átszervezések, dolgozói létszámleépítések bizonyítása. 

 

2.) Hipotézis 

 

Az önkormányzatok időspolitkájának sikeressége koordinációs képességükben, 

együttműködésekre, partnerségre való hajlandóságukban rejlik. Az „Idősbarát Önkormányzat” 

díjban részesült önkormányzatok jó gyakorlatai letehetik a hazai, egységes, előremutató 

időspolitika alapjait. 

 
A hipotézis vizsgálata során alkalmazott kutatási módszer: 

 

Az „Idősbarát Önkormányzat” Díjban részesült pályázatok tartalomelemzése  

 

3.) Hipotézis 

 

Az önkormányzatok partnerkapcsolatai potenciált jelentenek a társadalmak elöregedési 

problémájának közös megoldáskeresésére. 

 

A hipotézis vizsgálata során alkalmazott kutatási módszer: 

 

Kvalitatív, résztvevői megfigyelés a Baranya Megyei Önkormányzat idősellátásban 

megvalósult alábbi Európai Uniós projektjeiben: 

1.) „Idősellátás az Európai Unióban” 

2.) „Az Európai Unió idős állampolgárai, mint a gerontotechnológiai innovációk aktív 

alkalmazói” 
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3.) A társadalom elöregedésének szociális és gazdasági kapcsolódási pontjai: innovatív 

megoldások” – avagy „Jobb öregedés Európában: a helyi hatalmak nézőpontjainak 

egymás közti cseréje” 

 

Értekezésemben az alábbi szempontok jelölik ki a fő irányvonalat: 

- egyrészt: a hazai idősek ellátórendszerbeli sajátosságainak, problémáinak, fejlődési 

irányvonalainak (állami szerepvállalás csökkentése, civil, illetve egyházi fenntartók 

térnyerése) áttekintő elemzése;  

- másrészt: az „Idősbarát Önkormányzatok” jó gyakorlatainak összegyűjtése, elemzése 

azokból az önkormányzatok számára javaslatok megfogalmazása a helyi időspolitika 

formálása céljából; 

- harmadrészt: a társadalmak közös problémáját, az elögedésés mértékét és intenzitását 

tekintve a partnerség és együttműküdés fontosságának hangsúlyozására az  Európai 

Uniós jó gyakorlatok hazai átültetésének ösztönzése; 

- negyedrészt: változtatási javaslatok megfogalmazása 

 

5. A dolgozat szerkezete 

Dolgozatom 9 fő fejezetre és ezeken belüli alfejezetekre tagolódik.  

Az I. fejezetben a témaválasztás indoka, a disszertáció célja, a hipotézisek, illetve kutatói 

módszer, valamint a dolgozat szerkezete kerül bemutatásra. 

A II. fejezetben az idősek helyzetét, demográfiai adatait,  

A III. fejezetben saját kutatás keretében a Dél-Dunántúli régió (Baranya, Somogy, Tolna 

megye) időseket gondozó intézményrendszerét elemzem a 2007-2011 közötti időszak 

önkormányzati döntéseinek (rendeletek, határozatok, ciklusprogramok) tartalomelemzésével.  

A IV. fejezetet az önkormányzati rendszer megújítása képezi. 

Az V. fejezetben  civil szervezetek idősellátásban betöltött szerepének vizsgálata során 

konkrétan egy baranya megyei nonprofit kft. idősellátásban betöltött szerepét, feladatait 

vizsgálom. 

A VI. fejezetben a magyarországi idősügyet, idősügyi cselekvéseket elemzem. E fejezeten 

belül külön kiemelném az „Idősbarát Önkormányzat” Díjban részesült önkormányzatokat. (Az 

idősbarát önkormányzatok tevékenységét – kiemelten az idősek érdekében önként vállalt 

feladatokra - saját kutatás keretében elemzem). 
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A VII. fejezetben az  Európai Unió időspolitikáját a Baranya Megyei Önkormányzat sikeres, 

idősellátásban megvalósult uniós projektjei révén, az egyes projektekben való résztvevői 

megfigyelésen keresztül mutatom be. 

A VIII. fejezetben aktuális kutatásokat, hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat tárok fel. 

A XIX. fejezetben összegzést adok a dolgozatban bemutatottak lényegéről, értelméről, 

hasznosíthatóságáról. Megfogalmazom javaslataimat az idősellátás, idősgondozás területére 

vonatkozóan. A disszertáció szerves részét képezi a dolgozat végén található melléklet. A 

mellékletből nem csupán az öregedésre vonatkozó demográfiai tendenciák, hanem az idősek 

ellátórendszerének problémáinak alátámasztására szolgáló (korábbi munkám révén végzett) 

szolgáltatási és intézményi ellenőrzések tapasztalati, az azokból levont konzekvenciák 

találhatóak meg, hanem a dolgozat végén az idősek ellátórendszerére, az időspolitika jövőbeli 

alakulási irányaira tett javaslataim az idősek otthonának szolgáltatásait igénybe vevők lakók, 

azok dolgozói körében általam végzett elégedettségi vizsgálatok tükrében nyernek bizonyos 

szempontból értelmet. A magyarországi idősek ellátórendszerének tanulmányozásakor 

érdekésségképpen Ausztria, ezen belül is Felső-Ausztria idősellátási rendszerét is górcső alá 

vettem. Ugyancsak fontosnak tartottam egy Európában is egyedülálló magyar „jó gyakorlat”, a 

falugondnoki szolgálat bemutatását.  

Dolgozatomban arra vállalkozom, mint hogy a magyarországi döntéshozók számára 

javaslatokat fogalmazzak meg, hogy véleményem szerint mi módon működhetne 

Magyarország idősellátási (szociális - és tekintettel arra, hogy a két terület között igen jelentős 

átfedés mutatkozik - egészségügyi) rendszere jobban, hatékonyabban, az Európai Uniós 

tagságból fakadó követelményeknek megfelelően, valamint abból profitálva. Kiemelt 

jelentőséget tulajdonítok az időspolitika, az időseket gondozó rendszer jellemzőinek, 

problémáinak feltárására; a partnerség, együttműködés, Európai Unió szerepének 

hangsúlyozására, az időseket érintő jó gyakorlatok időspolitika formálási szándékból való 

összegyűjtésére. A világ folyamatos változásban, mozgásban, teljesítménykényszerben és 

rohamos mértékben elöregedőben van. A szociális és egészségügyi rendszerek hajladoznak a 

teher alatt. Folyamatos problémafelvetésekre és megoldáskeresésre van szükség. Ehhez 

azonban szükség van finanszírozott kutatásokra, nemzeti együttgondolkodásra és tényleges 

megoldásokra, megvalósításokra. Szakemberek, kutatók európai szintű képzésére, de 

mindinkább hosszú távú és előremutató támogatására, az európai uniós források e tárgykörben 

lehívható forrásaira (lásd Ambient Assisted Living), kutatóközpontok támogatására, a 

nemzetközi élvonalba való bekapcsolódásra. 
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II. AZ IDŐSEK HELYZETE, DEMOGRÁFIAI ADATAI 

 

Dolgozatomban nem térek ki sem a nyugdíjrendszer, sem pedig a társadalombiztosítás ellátás 

rendszerének taglalására. Célom az idősek helyzetének, ellátórendszerének, rendszerbeli 

sajátosságainak, valamint a magyarországi „időspolitika” jellemzőinek, fejlődési 

sajátosságainak bemutatása. Problémák, kihívások, feladatok, javaslatok megfogalmazása. 

A dolgozat elkészítését nagymértékben nehezítette számomra a folyamatosan változó, sok 

esetben szinte már követhetetlen jogszabályi környezet, mely inkább a szociális ellátórendszer 

bizonytalanságát, esendőségét, hiátusait, semmint előremutató, magabiztos, felkészült 

kormányzati állapotot és irányvonalakat, kvázi tisztánlátást és ennek megfelelő cselekvéseket 

tükröz. 

Témámat, az idősgondozást tekintve az 1993. évi III. törvény rendelkezik a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról. A törvényben meghatározott szociális feladat- és 

hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete;  a települési önkormányzat 

polgármestere; a települési önkormányzat jegyzője ; a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

(fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal);  a szociális hatóság gyakorolja. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást (szociális alapszolgáltatások, 

szakosított ellátások) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. 

Visszatérve a jogszabályi keretek, és kiemelten az önkormányzati rendszer, azon belül is a helyi 

közszolgáltatásokra vonatkozó lényegi változásaira, az alábbi megállapítások tehetők:1 

- csökken az önkormányzatok hatáskörébe tartozó közszolgáltatások köre, terjedelme, az 

állami szerepvállalás növekedését eredményezve, 

- csökken az önkormányzati hatáskörben maradt közszolgáltatások esetében a helyi 

mérlegelési mozgástér a feladatfinanszírozási rendszer és a saját források arányának 

csökkenése miatt, 

- csökken a helyi közszolgáltatásokra való helyi ráhatás, az intézményi megoldások 

centralizálása, illetve a közszektor felelősságének visszavonulása okán. 

                                                 
1 A helyi önkormányzati közszolgáltatások jogi szabályozási és szakpolitikai környezete. MTA Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. Pécs, 2013. június 30. Kutatásvezető: Pálné 
Kovács Ilona és Finta István. Forrás:www.arop.rkk.hu:/8080/Dokumentumok 
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Az önkormányzatok, a megye szerepének átértékelése az idősgondozó intézményeket tekintve 

is tettenérhető. Ennek irányairól, az idősgondozó intézményrendszereket jellemző változásokra, 

problémákra a dolgozatban a későbbiekben térek ki. 

Fontos változásnak tekinthető a 2011-es új önkormányzati törvény, „melyben az egyes 

önkormányzati feladatatok telepítési szempontjait illetően nincs érdemi különbség a korábbi 

törvényhez képest (lakosságszám, gazdasági teljesítőképesség, közigazgatási terület nagysága), 

azonban a helyi önkormányzatok által ellátható feladatok meghatározása tekintetében már 

jelentős az eltérés. Ez az eltérés megmutatkozik a szabadon vállalhatófeladatok feltételeinek 

rőgzítése során (létező lakossági igények, a feladat gazdaságosabb és legalább változatlan 

szakmai színvonalon történő ellátása, és ami különösen figyelemre méltó, hogy többlet állami 

támogatás igénybevétele nélkül történhet mindez)”(...) Az új és a régi szabályozásban 

ugyanakkor sokkal nagyobb a különbség a kötelező és a nem kötelező önkormányzati feladatok 

lehatárolása tekintetében. Az 1990-es önkormányzati törvény tételesen felsorolta a kötelezően 

ellátandó helyi feladatokat”. Az új jogszabály szerint viszont: „A községi önkormányzat köteles 

ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető 

létfeltételeit, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit 

biztosítják.” (20.§ (1). bek. A törvény az önkormányzati feladatok tekintetében felsorolást 

közöl, melyből a helyi önkormányzatok helyi igények alapján megállapíthatják, hogy mik 

szükségesek a helyi lakosság alapvető létfeltételeinek biztosításához. 

1. Demográfiai öregedés2 

A 19-20. századi nagy demográfiai váltás – az első demográfiai átmenet –során fokozatosan 

kibontakozott a korstruktúrának az a nagymértékű átalakulása, amit a népesség öregedésének 

nevezzük. Az első demográfiai átmenet során az agrártársadalmakra jellemző népesedési 

viszonyok – magas gyermekszám, magas halandóság, viszonylag alacsony népsűrűség – 

átalakulnak az ipari társadalmakra jellemző viszonyokká, ahol alacsony a gyermekszám és a 

halandóság, a népességszám pedig lényegesen nagyobb. Az ezt követő – második – demográfiai 

átmenet hosszabb idő alatt a még alacsonyabb gyerekszám és az egyre hosszabbodó élettartam 

következtében a népességszám emelkedése lelassul, megáll, majd csökken. 

A társadalmak öregedése napjainkra oly mértékűvé vált az EU tagállamaiban, hogy már nem 

kezelhető a korábban kialakított eszközökkel. 

                                                 
2 Hablicsek László-Pákozdi Ildikó: Az elöregedő társadalom szociális kihívásai. Esély, 2004/3. pp: 87-119. 
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A népesség öregedésén általában az időskorúak arányának emelkedését értik. A demográfiai 

publikációkban, az Európai Statisztikai Hivatal (EUROSTAT) értelmezésében a 60 év 

felettieket tekintik idősnek. 

Az öregedés folyamatában nemcsak az idősek, fiatalok, aktív korúak száma, aránya változik, 

hanem a folyamat lényege az egész korösszetétel átalakulása, a népesség korstruktúráját 

ábrázoló korfa megnyúlása. 

A demográfiai öregedést az alábbi tényezők befolyásolják: 

- termékenység 

- halandóság 

- vándorlások 

- a népesség kialakult korösszetétele 

2. Az idősek helyzete, demográfiai adatai Magyarországon 

Kit is tekintünk idősnek? Széman Zsuzsa egy tanulmányában3 arról ír, hogy az öregedés 

definíciója igen eltérő és folyamatosan alakuló változatokban jelenik meg. A WHO például a 

60-74 évest öregedőnek, a 75-90 évest öregnek, a 90 év feletti embert pedig aggnak nevezi. A 

„harmadik kor” koncepciójával Laslett (1991) az önállóság és az elesettség közti, a 

nyugdíjazással kezdődő életciklust jelölte. Széman említést tesz arról is, hogy az idősoros és 

nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő „60 év fölötti”, vagyis idős, illetve idősebb 

meghatározás „felfelé”, a „65 év és idősebb” meghatározásra módosult. Kiemeli továbbá, hogy 

ezzel párhuzamosan tovább élt a Hablicsek-Pákozdi (2004) által tett „60 év fölötti” azaz 

időskorú népesség megjelölés is. Vagyis a statisztikák, nemzetközi szervezetek definíciója vagy 

a 60, vagy a 65 évet alkalmazta. 

Széman rávilágít arra is, hogy az eltérő fogalmi rendszer az idősgondozás területén is 

megtalálható, ahol is az e témában készült tanulmányok hol a 60 (például Eurostat), hol pedig 

a 65 évesek (például az ENSZ) helyzetét elemzik. A Zöld Könyvben pedig nem konzekvens 

módon egyszerre van jelen a 60 éves, illetve az „újabb” 65 éves kori idősértelmezés. (Széman 

szerint a magyar kutatások azt is bizonyították, hogy a munkaerő-piaci öregedéssel szemben 

egy ettől elvonatkoztatott általános idős kép is él a társadalomban, amely az élettartam 

                                                 
3 Széman Zsuzsa: Ki az idős? Az öregedés különböző szempontjai. Esély 2008/3.pp: 3-15. 
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növekedésével 70 év utánra tolja ki az időskor kezdetét. Ezzel pedig az „általános idős” kép a 

WHO definíciójához közelít). 

Magyarországon jelenleg a nyugdíjrendszer szempontjából 62. életévük betöltésétől számít 

idősödőnek az ember, míg foglalkoztatáspolitikai oldalról már a 45. életév betöltésétől.4 

Egy – többek között az idős népesség demográfiai jellemzőit taglaló – tanulmányban5 

ugyancsak megjelenik, hogy a társadalom tagjai az öregkor alsó határának nem a 60., hanem a 

65. évet tekintik. A tanulmány kiemeli továbbá, hogy 2010-ben az EU-27-ben a 65 éves és 

idősebb népesség aránya 17,4% volt, a becslések szerint ez az arány 2050-re 28,8%-ra fog 

növekedni. Magyarországon 2050-ben az említett korosztály aránya 29,4% lesz, ami 12,8 % 

pontos növekedés az 1980-as adatokhoz képest. A demográfiai folyamatok jelentős 

változásainak magyarázata például az 1950-es években születettek (baby-boomerek, 

Magyarországon a Ratkó - generáció), valamint az ő 1970-es években született gyermekeik. Az 

elkövetkező évtizedekben pedig a növekedés dinamikája a legidősebbek körében lesz a 

legerősebb. A 64 évesnél idősebbek aránya az unió tagállamaiban 2008 és 2050 között 1,7-

szeresére fog növekedni (17,08%-ról 28,81-re), addig a 80 éves és idősebb népességé 2,5-

szörösére (4,41%-ról 10,99-re). Magyarországon a demográfiai öregedés jelensége valamivel 

erőteljesebb, mint az európai átlag (a 65 éves és idősebb népesség aránya 2008 és 2050 között 

1,8-szorosára fog emelkedni, míg a 80-as éveikben járók aránya az európai átlaggal 

megegyezik). Meglátásom szerint a hivatkozott tanulmány egy nagyon fontos megállapítása, 

mely szerint a Magyarországon élő lakosok az egyik legrövidebb élettartamra számíthatnak 

Európában. Monostori Judit6 is a fentiekkel összhangban az alábbiakat vetíti előre: 2050-re 

Magyarország népességének közel 30 százaléka lesz 65 éves vagy idősebb. Iván László 

szerint:7 Magyarország népességének alakulása számos veszélyt és kockázatot jelez: 

népességfogyása elérte a 3,4 ezreléket, a 60 éves és idősebbek aránya a 20%-ot, a születéskor 

várható élettartam férfiaknál a 71, nőknél a 78 évet, jelezve a nemek közötti igen nagy 

különbséget és az európai átlagtól való nagyfokú leszakadást. (a születéskor várható 

élettartamot a KSH is hasonlóan jelöli: 2010-ben férfiak esetében 70,50 év volt, nőknél 78,11 

                                                 
4 81/2009. (X.2.) OGY határozat az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról 
5 Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin, Makay Zsuzsanna, Monostori 
Judit, Murinkó Lívia, Pongrácz Tiborné (KSH Népességtudományi Kutatóintézet): Demográfiai jövőkép. 
Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság 
szempontjából. Budapest, 2011. május pp:86-105 
6 Monostori Judit: Öregedés. Forrás: 
http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/DemPort/07monostori_oregedes.pdf 
7 Iván László: Gondolatok az idősödés szemléletű szociálpolitikáról Magyarországon. Kapocs, 2013. XII. 
évfolyam 1. szám: pp.: 10-17 
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év) Az egészségügyi-szociális ellátásra, gondozásra szorulók aránya 2020-ra 

prognosztizálhatóan 60 éves vagy idősebb népességünkben családon belül teljes segítségre 

szorulóan 5,3%, részleges segítségre szorulóan 13,9%. Intézetben teljes segítségre szorulóan 

2,3%, részleges segítségre szorulóan 5,7%. A 75 éven felüliek aránya ezeknek mintegy másfél-

kétszerese. 

„…ketyeg az időzített demográfiai bomba. Változniuk kell a társadalmi reakcióknak is, például 

a közösségi képviseletnek, az idősek társadalmi részvételének és a szolgáltatásoknak egyaránt. 

Mivel a lakosság átlagos élettartama jelentősen megnőtt, ehhez kell igazítani az idősügyi 

politikát. (…) Előre gondoskodni kell arról, hogy történelmünk során példa nélkül állóan 

jelentős orvos-egészségügyi és szociális ellátórendszeri kapacitás álljon rendelkezésre a magas 

korhoz kötődő dependencia állapotában lévő személyek ellátására”8 

(Demográfiai tábla ld. 1. számú melléklet, a népesség korcsoport, településtípus és nemek erint, 

a nemek aránya 2011. ld. 2. számú melléklet) 

3. A magyarországi idősek szociális ellátórendszerének főbb jellemzői 

A mai magyar személyes jellegű szociális szolgáltatások körét egy településközpontú, 

alapvetően normatív finanszírozáson alapuló, önkormányzat-centrikus rendszerként írhatjuk 

le.9 

A mai magyar személyes jellegű szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos igazgatási rendszer 

gyökereit a tanácsrendszerig vezethetjük vissza. Az első tanácstörvény, a helyi tanácsokról 

szóló, 1950. évi I. törvény még nem szólt az egységes államigazgatás részét képező tanácsok 

szociális jellegű feladatiról. Arról csak a második tanácstörvény, a Nagy Imre-féle reformok 

során elfogadott, 1954. évi X. törvény 6. § (2) bekezdés d) pontja tett említést, valamint 

ugyanezen törvény 22. paragrafusa írta elő, hogy a tanácsok kötelesek szociális állandó 

bizottságot létesíteni. A fenti szabályozásnál részletesebb rendelkezéseket tartalmazott a 

harmadik tanácstörvény, az 1971. évi I. törvény, és annak végrehajtási rendelete a 11/1971. 

(III.31.) kormány rendelet. Ez utóbbiak kiemelik, hogy léteznek „a lakosságot érintő egyéb 

szociális ellátások”. A helyi jellegű szociális ellátásokért a községi tanácsok feleltek. A 

nagyobb községek és a nagyközségek feleltek a körzeti jellegű feladatokért. A városkörzeti 

                                                 
8 Bentlakásos Idősellátás (Területi Szakértői Csoport), Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP 
5.4.1. (Szakértők: Dr. Egervári Ágnes, Czibere Károly, Panker Mihály) 2011. október 10. p. 10. 
9 Hoffman István:  A helyi önkormányzatok szerepe a személyes jellegű szociális szolgáltatások megszervezésében 
p.: 43. 
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szolgáltatásokat a városi tanácsok nyújtották, míg a szociális tervezés összehangolásáért a 

megyei tanácsok feletek. Bár a harmadik tanácstörvény elismerte a tanácsok önkormányzati 

jellegét, azok továbbra is az egységes államigazgatás részét képezték. Mindezek alapján a 

szociális ellátórendszer egy település centrikus ellátórendszert képezett. A pénzügyekről szóló 

1979. évi II. törvény viszont a tanácsok finanszírozásával egy többlépcsős, decentralizált 

modellt épített fel. Azaz: az állam megyénként meghatározta az egyes feladatok ellátására 

rendelkezésre álló működési és fejlesztési kereteket, majd a megyei tanács ezeket a kereteket 

lebontotta az egyes települési tanácsokra. Az egyes települések szolgáltatási rendszerének 

finanszírozása azon múlott, hogy a megyei tanács miként ítélte meg a települési-körzeti 

szociális szükségleteket és milyen forrásokat rendelt azokhoz. A harmadik tanácstörvény és a 

pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény említette a szociális feladatokat, de az 1970-es és 

1980-as években nem volt egységes törvényi szintű szabályozás a szociális szolgáltatások 

köréről. Az 1980-as években – rendeleti szinten – kezdtek szaporodni a személyes jellegű 

szociális ellátásokat szabályozó rendelkezések, amelyek nyomán elkezdett körvonalazódni  a 

szolgáltatási rendszer. Az 1990. évi rendszerváltás átalakította a magyar helyi-területi igazgatás 

rendszerét. Az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) az államigazgatási és az önkormányzati igazgatás 

alrendszereire építő közigazgatási rendszert épített fel. Az Ötv. látszólag nem hozott jelentős 

változást akkor, amikor a szociális és egészségügyi alapellátásokat a települési önkormányzatok 

kötelező feladataként, míg a szociális szakellátásokat a megyei, megyei jogú városi és a 

fővárosi önkormányzatok kötelező feladataként határozta meg. Ezzel gyakorlatilag a 

tanácsrendszer szabályozását vette át. 10  

A szociális védelem megszervezéséért (a szociálpolitikai kerekasztal, illetve a 

szolgáltatástervezési koncepció eszközökkel) adott területen elsődlegesen tehát a települési és 

megyei önkormányzat volt felelős. Majd a 2000-es évek közepétől az állami felelősségvállalás 

(pályázati úton finanszírozott szolgáltatások) erősödése figyelhető meg. 2012-től a szakellátás, 

illetve a pályázatos szolgáltatások esetében az állami felelősségvállalás erősödik fel. 2012-től 

recentralizáció: Megyei Intézményfenntartó Központok (MIK), 2013-tól recentralizáció: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF).11 

                                                 
10 Hoffman István: Id. mű p.: 43-44. 
11 Czibere Károly: Jogszabályok és valóság 1993-2013. 20 év. Hogy is van ez? IX. Országos Szociális Szakmai 
Konferencia Keszthely, 2013. november 7.  Forrás: 
http://www.szoszak.hu/index.php?page=menupont&oldal=35&nyelv=hu 
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A magyarországi szociális szolgáltatások kiépülése az 1990-es, rendszerváltás utáni évekre 

tehetők.  

Nevesítésük az 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) a szociális ellátásokról és szociális 

szolgáltatásokról történt. Fontos nyomatékosítani (fentebb írtakra való tekintettel), hogy egyes 

szolgáltatási típusok már a törvény megjelenése előtt is léteztek ugyanakkor nem biztosítottak 

országos lefedettséget. Az 1990-es éveket Krémer Balázs12 megfogalmazása szerint a 

szociálpolitika intézményesülési időszakának tekinthetjük. 

Az Sztv.-ben nevesített idősek szociális szolgáltatásai az alábbiak voltak: 

- étkeztetés 

- házi segítségnyújtás 

- nappali ellátást nyújtó intézmény: idősek klubja 

- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: időskorúak gondozóháza 

- ápolást-gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona 

 

(Ehhez társulva megjelent később a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, továbbá a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás). 

4. Az egyes alap- és szakosított ellátási formák13 

(Az egyes szociális szolgáltatásokat igénybevevőkről a 3. számú mellékletben gyűjtöttem 
adatokat) 

Alapellátási formák 
 
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 

A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy 

egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak 

enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, 

valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, 

közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. 

A szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki 

szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó 

                                                 
12 Krémer 2009:151 
13 Sztv. 2014. február 10-ei állapota szerint! 
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mértékben emelkedik hatszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető. A 

tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön 

jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. 

Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok 

közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait - 

figyelemmel a lakosságszám korlátra - a fenntartó települési önkormányzat rendeletében 

határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető 

meg. Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követően a külterületi vagy egyéb 

belterületi lakott hely lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik 

négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető. 

 

Étkeztetés 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: koruk, egészségi 

állapotuk,fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 

hajléktalanságuk miatt. 

 

Házi segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 

kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.  A szolgáltatást 

keretében biztosítani kell: az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló 

életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, 

illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 

időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
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A szolgáltatás keretében biztosítani kell: az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes 

gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló 

probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét szükség esetén 

további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 

 

Nappali ellátás 

Többek között az idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 

ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 

társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. 

 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult 

személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat 

állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 

Szakosított ellátási formák 
 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti 

szállása kivételével - ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást 

biztosítanak. 

Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa 

szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény többek között az időskorúak gondozóháza. 

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg 

személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban 

időlegesen nem képesek gondoskodni. 

 

Ápolás-gondozást nyújtó intézmények 

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább 

háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, 

mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, 

valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó 

intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.  
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Ápolást, gondozást nyújtó intézmény többek között az idősek otthona. 

Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb 

körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. 

A Sztv.-ben meghatározott intézménytípusok által biztosított szolgáltatás megszervezhető 

önálló, illetve integrált szervezeti formában. 

A szervezeti integráció megvalósulhat több ellátási típus egy intézmény keretein belül történő 

biztosításával, illetve alap-, nappali, bentlakásos intézményi formák egymásra épülésével. 

A Bentlakásos intézményi szolgáltatás megszervezése az alábbi formákban történhet: 

- egy ellátotti csoport részére azonos gondozási feladatok ellátása (tiszta profilú 

intézmény), 

- több intézménytípus szolgáltatásainak biztosítása részleg kialakításával 

(részlegek), 

- több intézménytípus egy bentlakásos intézményben történő megszervezése, 

kialakítása (vegyes profilú intézmény), 

- több intézménytípus különálló szervezeti egységekben történő megszervezése 

(integrált intézmény). 

 

A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (a módszertani feladatok 

elvételével és azok regionális szintre telepítésével, az intézmény elnevezése Baranya Megyei 

Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthonára módosítottuk) végezte többek között a 

Baranya megyében működő szociális alapellátási, valamint szakellátási formáinak ellenőrzését 

(hozzáteszem tehát, hogy nem csak az idősek részére nyújtott szolgáltatásokat). Az ellenőrzések 

alkalmával, pontos képet kaptunk a nyújtott szolgáltatás minőségéről, hiányosságairól.  

(Ellenőrzések tapasztalatai, ld. 4. számú melléklet) 

Hogy gondolatmenetemhez visszakapcsolódjak, a Sztv. nevesítette (illetve nevesíti) továbbá az 

idősek számára nyújtható pénzbeli ellátási formákat is, melyekkel dolgozatomban nem kívánok 

részletekbe menően foglalkozni. 

Visszatérve a Krémer Balázs által írtakra: az 1993-as Sztv. pontosan meghatározza, hogy mely 

ellátási formákat mikorra kell létrehozni. A jogszabály első változata 1997. december 31-ét 

jelölte meg a szolgáltatások létrehozásának határidejeként. Miután világossá vált, hogy 

határidőre nem jönnek létre a szolgáltatások, 1995-ben egy módosítás során a jogszabályalkotó 
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kitolta a határidőt 1999. december 31-re. Az új határidő lejárta előtt az Állami Számvevőszék 

megvizsgálta a települési önkormányzatok szociális szolgáltatásainak helyzetét.  Az 1998-ban 

készített jelentés14 megállapította, hogy nemhogy új szolgáltatások nem jöttek létre, de az 

örökölt struktúra sem egészült ki országos lefedettségű hálózattá.15 

„A Sztv.-t sokszor és sokan bírálták az intézményrendszer kialakítása miatt, de összességében 

azt lehet kiemelni, hogy megalkotásának időszakában rendkívül előremutató volt, ugyanis az 

Ötv. adta korrekciós lehetőségeket megkísérelte beépíteni a szabályozásba. (…) A Sztv. volt az 

első olyan törvény, amely a kötelező feladatok telepítése során következetesen érvényesítette a 

differenciált hatáskör telepítés elvét. (…) A Sztv. egyik legfontosabb újítása az volt, hogy 

szakított a szociális ellátások biztosításának állami monopóliumával, és a szakmai feltételeknek 

megfelelő nem állami (for-profit és non-profit) valamint egyházi fenntartású szolgáltatók is 

megkezdhették működésüket.”16 

A szociális és jóléti intézményi szolgáltatások tekintetében egy sajátos utat lehet feltérképezni. 

A rendszerváltás utáni időszak elején ez a terület alig kapott forrást, hiszen nem, vagy alig 

voltak intézmények. A szociális törvény megalkotását követően a GDP-n belüli arány majdnem 

elérte a 3%-ot, 1994-től azonban ez visszaesett 1% körüli értékre, és – leszámítva a 2006-os 

évet, amikor újabb rövididejű bővülést tapasztalhattunk – azóta is ezen a szinten áll.17 

5. A bentlakásos intézményi ellátás helyzete Magyarországon18 

Az engedélyezett férőhelyek száma 850 intézményben 57 017 férőhely (2011.július) – beleértve 

az időskorúak bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeit és a szállást biztosító 

idősek nappali intézményeit. A férőhely kihasználtság 96,3%-os, a lakók mintegy 8%-a 65 év 

                                                 
14 ÁSZ 0015 számú jelentése alapján: 
Szolgáltatás  Kiépültség (%) 
étkeztetés  70,0 
házi segítségnyújtás 48,2 
idősek klubja  68,0 
15 Forrás: Bugarszky Zsolt A szociális szolgáltatások újjászületése Magyarországon. Esély, 2004/4. pp: 100-110. 
16 Hoffmann István: A helyi önkormányzatok szerepe a személyes jellegű szociális szolgáltatások 
megszervezésében. Esély, 2011/6, pp: 35-63. 
17 Mózer Péter: id. mű 
18 Forrás: Bentlakásos Idősellátás (Területi Szakértői Csoport), Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 
TÁMOP 5.4.1. (Szakértők: Dr. Egervári Ágnes, Czibere Károly, Panker Mihály) 2011. október 10. pp.:21-24 
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alatti. A tartós bentlakást nyújtó intézmények közül több olyan van, ami nem tiszta profilú. 

(…)19 

Ma Magyarországon az idősellátás két terület: az egészségügy és a szociális ellátórendszer 

kompetenciájába tartozik. A hatályos szabályozásban nagyon sok a két szféra közötti átfedés, 

párhozamosság. A tartalmilag hasonló ápolási-gondozási feladatok jelenleg két eltérő ágazati 

logikába ágyazottan, minimumfeltételek, protokollok, hozzáférési rend és finanszírozási 

filozófia szerint valósulnak meg. 

6. Az időseket gondozó intézmények sajátosságai:20 

- Az intézmények többsége (ma már) állami (korábban önkormányzati)21 fenntartásban 

működik, emellett jelen vannak az egyházi, nonprofit és vállalkozási jellegű 

intézmények is22 

- A meglévő intézmények vegyes profilúak, az idősekkel együtt megtalálhatók a 

szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek is 

- Az intézmények többsége nagyméretű 

- Az otthonok finanszírozása: a normatív állami finanszírozáson, a lakók által fizetett 

térítési díjon és fenntartói támogatáson alapul 

- Az épületek többsége nem felel meg a korszerű ellátás követelményeinek 

                                                 
19 Idősotthonok férőhely alakulása 2009. évben (Forrás: Bentlakásos Idősellátás (Területi Szakértői Csoport), 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP 5.4.1. (Szakértők: Dr. Egervári Ágnes, Czibere Károly, 
Panker Mihály) 2011. október 10. p. 23.) 

Betöltött férőhelyek száma 38 034 

Betöltetlen férőhelyek száma 2 013 

Betöltött emelt szintű férőhelyek száma 4 221 

Betöltetlen emelt szintű férőhelyek száma 631 

Súlyos demens ellátotak száma 7 090 

Intézményi elhelyezésre várakozók száma 10 364 

Intézményi férőhelyekre bekerült ellátottak 6 955 

Intézményi férőhelyekről kikerültek száma  5 973 
 
20 Az itt összefoglalt jellemzők olvashatók az általam már több ízben hivatkozott TÁMOP 5.4.1. keretében 2011. 
évben készített szakmai anyagban, emellett fontosnak tartom megjegyezni, hogy a felsorolt jellemzőket már 1998-
ban is összefoglalta Szalai József az Időskorúak bentlakásos ellátása – gondolatok a nyugat-európai tapasztalatok 
tükrében című tanulmányában.  
Forrás: http://www.esely.org/kiadvanyok/1998_5/idoskoruak_bentlakasos.pdf 
21 Ez a tény el1sősorban autonómia és forrásfelhasználás szempontjából nagyon nem mindegy…(megj. tőlem) 
22 Tendenciák: A 2000-es években felerősödő civil fenntartás, a 2007-2011-es években felerősödő egyházi 
fenntartás, 2011-2013 között felerősödő állami fenntartás. (Forrás: Czibere Károly: Jogszabályok és valóság 1993-
2013. 20 év. Hogy is van ez? IX. Országos Szociális Szakmai Konferencia Keszthely, 2013. november 7.  Forrás: 
http://www.szoszak.hu/index.php?page=menupont&oldal=35&nyelv=hu 
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- Az intézményekben meglévő technikai felszereltség általában elmarad az európai 

normától 

- Az ápolási – gondozási tevékenységek fizikailag aránytalanul nagy terhet rónak a 

dolgozókra. 

- Az intézmények vezetői általában szakmailag jól felkészültek, de ne mindig 

rendelkeznek a korszerű menedzsmenttechnikák ismeretével. 

 

(A magyarországi időseket gondozó intézmények sajátosságainak összegyűjtésekor – 

figyelembe véve az egyes társadalmak hasonló mértékű elöregedését - érdekesnek tartottam 

a Magyarországgal szomszédos Ausztria, ezen belül is Felső-Ausztria idősellátási 

rendszerének tanulmányozását. A bemutató elemzés az 5. számú mellékletben olvasható) 

 

A következő állítással mélyen egyetértek, mely szerint: „Az idősellátás jövőbeni struktúrája 

igen nehezen jelezhető előre, elsősorban azért, mert a társadalompolitika valamennyi olyan 

eleme, amely az időskori biztonság erősítését célozza (pl. nyugdíj, ápolás – gondozás stb.) 

erősen kitett a politikának”23 

Az imént idézett tanulmány azonban az alábbiakat prognosztizálja: 

- az idősellátás szociális jellege jelentősen gyengül, és benne az ápolási és szakápolási 

tevékenység felerősödik 

- eltolódik a hangsúly az egészségügyi szolgáltatások felé, miközben az intézmények 

dolgozói szakmailag, illetve képzettségüket tekintve nincsenek felkészülve a feladat 

szakszerű és maradéktalan ellátására 

- a tárgyi feltételek sem adottak a feladathoz 

- a munkaköri előírások sem engedik meg bizonyos egészségügyi feladatok elvégzését 

- a szociális, illetve gondozási tevékenység fentiek miatt háttérbe szorul. 

 

A tanulmányban foglaltak szerint mindebből az következik, hogy a fejlesztési forrásokat a 

mostani gyengébb minőségű férőhelyek kiváltására, felújítására kell fordítani, és a magántőke 

újbóli visszaengedésével kell a következő 40 év alatt mintegy 20 000 új ágyat létrehozni úgy, 

hogy ezen többletférőhelynek a szolgáltatásstruktúrába való beépülése alapvetően 2035 körül 

kezdődjön el, hiszen akkoriban gyorsul majd fel az idősek részarányának emelkedése. Az 

                                                 
23 Bentlakásos Idősellátás (Területi Szakértői Csoport), Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP 5.4.1. 
(Szakértők: Dr. Egervári Ágnes, Czibere Károly, Panker Mihály) 2011. október 10. p.25. 
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ellátórendszer tulajdonosi szerkezete és finanszírozása is várhatóan változni fog. Ez utóbbi első 

lépésben a gondozási rászorultság mértékében differenciálódik. Második lépésben az önellátási 

képesség-hiányok mértékéből és számosságából következően szolgáltatáscsomagok 

hozzárendelése történik a klienshez. Ekkor már nem a kliens után jár a finanszírozás, hanem a 

szolgáltatáscsomag után. Változik a szakember-követelmény, hisz innen kezdve nincs értelme 

férőhelyre megadni a szakmai létszámot, hanem a gondozási rászorultsághoz rendelt 

szolgáltatáscsomagok megvalósításához kell keresni szakmai tudással, jártassággal, illetve 

tapasztalattal bíró munkaerőt. 

 

 



            
 
 

 
 

III. A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ IDŐSEKET GONDOZÓ 
INTÉZMÉNYRENDSZERE 

 

Ebben az alfejezetben a Baranya, Somogy, Tolna Megyei Önkormányzatok által (korábban) 

fenntartott idősek otthonait24 érintő döntések tartalomelemzésére vállalkozom, a 2007 és 2011-

es éveket tekintve. Az elemzést azonban nem kezdhetem el anélkül, hogy szemügyre ne venném 

a megyei önkormányzat funkcióját, szerepét, helyét és egyúttal ne tekintenék a (közel)jövőbe a 

helyi önkormányzatok funkcióinak majdani irányait is felvázolva.  

Az előzmények rövid összefoglalására Virág Rudolf25 szavait citálom: 

A ’80-as évek közepén – 1983. december 31-ével – megszűnt a járás, amely tradicionálisan a 

megyei igazgatás meghosszabbított karja volt az alsó-középszinten (azaz az EU statisztikai 

nomenklatúrája szerinti NUTS 4 szinten). Az alsó-középszint számára a 1990-es évek közepén 

megjelent fejlesztési társulások, majd a területfejlesztés kistérségei jelezték a változást. 

A rendszerváltás egyik alapvető lépéseként 1990-ben létrejött az önkormányzati rendszer, 

amely a helyi demokrácia alátámasztása érdekében a közjogi önállóság garanciáit 

maradéktalanul biztosította, de jóformán semmiféle eszközt nem teremtett az erőforrások 

hatékony felhasználásának kikényszerítése érdekében.  

A területi államigazgatást lényegében hasonló folyamatok jellemezték: gyakorlatilag majdnem 

korlát nélkül érvényesült az ágazati-szervezeti érdek. A folyamat már 1992-re – megyénként 

mintegy harminc dekoncentrált szervvel – egy széttagolt és horizontálisan egymáshoz 

semmilyen mértékben nem kapcsolódó, átláthatatlan szervezeti, működési és gazdálkodási 

jellemzőkkel bíró dekoncentrált szervezeti „rendszert” eredményezett. (Ezt a tényt nevesíti 

Pálné Kovács Ilona is, aki szerint az önkormányzati rendszerből 20 éven keresztül hiányzott a 

területi érdekérvényesítési-érdekintegráló és koordinációs funkció26). A közigazgatás 

                                                 
24 Baranya megyében: Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona, Baranya Megyei 
Önkormányzat Szederkényi Időskorúak Otthona, Baranya Megyei Önkormányzat Mecsekjánosi Idősek Otthona. 
Somogy megyében: Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Fehér Akác Szociális Otthoni Telephelye, 
Szeretet Szociális Otthon berzencei telephelye, Gondviselés Szociális Otthon Magas  Cédrus szociális otthoni 
telephelye, Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthona Park Szociális Otthoni telephelye. Tolna 
megyében: Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Dunaföldvári Idősek Otthona, Idősek Otthona Értény, 
Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény „Szivárvány” Idősek Otthona Bátaszék, Tolna Megyei Integrált 
Szociális Intézmény Sárpilisi Idősek Otthona, Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Palánki Idősek Otthona, 
Módszertani Otthon Gyönk 
25 Dr. Virág Rudolf (helyettes államtitkár, miniszteri biztos Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 
kormányprogram végrehajtása a területi államigazgatásban című előadása a XX. közigazgatási konferencia 
keretében.2012.szeptember 26. Keszthely 
26 Pálné dr. Kovács Ilona: A középszintű önkormányzás változó trendjei című előadása a XIX. Közigazgatási 
Konferencia keretében.2011.szeptember 15. Keszthely 
(http://www.kozszov.org.hu/index.php/konferenciak/82-a-xix-orszagos-jegyz-koezigazgatasi-konferencia)  



 27 

államigazgatási alrendszerébe pedig ugyanúgy nem épültek be a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás kényszerei, miként az önkormányzati rendszerbe 

sem. 

A területi államigazgatás kizárólagosan ágazati-függőleges alrendszerei között szinte 

teljesen hiányzott a területi-horizontális integráció. Ez nyilvánvalóan akadályozta a 

kormányzati szándékok hatékony érvényesítését az autópálya tervezéstől a hatósági 

ellenőrzésekig bezárólag. Ugyanakkor a hivatalban lévő kormányok 1992-től kezdve hiába 

kísérleteztek a dekoncentrált rendszer – horizontális integráció mentén történő – rendezésével, 

ígéretesebb (egyébként a közigazgatási hivatalt a kormány, nem pedig valamely ágazat területi 

szerveként statuáló) kísérletet is – nem vezettek eredményre. Nem változtatott ezen az új 

évezred első éveit jellemző „evolutív”, azaz nem koncepcionált – regionalizáció sem. Az erre 

irányuló folyamatok ágazatokon belül, a többi ágazattól elkülönülten zajlottak. A régiók 

létrehozásával a területi államigazgatás eltért ugyan az egységes, tradicionális megyei területi 

beosztástól, azonban ennek árán sem teremtett területi, horizontális integrációt, egységességet. 

Mivel a kormányzati szint nem vezényelte az ágazati keretekben folyó regionalizációt, 

szervezetileg is eltérő – a „rendszer-jelleget” tovább csökkentő – megoldások jöttek létre. A 

folyamatban rögtön a 2010. évi választásokat követően gyökeres változás állt be. A regionális 

közigazgatási hivatalok már 2010. szeptember 1-jén visszatértek a megyei területi rendszerre, 

továbbá ismét gyakorolhatták legfontosabb (jogelődjüket lényegében statuáló) hatáskörüket, a 

helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését. 2011. január 1-jén megkezdték működésüket 

a fővárosi és megyei kormányhivatalok. E hivatalok szervezetileg integrálják a területi 

államigazgatás felét, koordinációs és ellenőrzési jogkört gyakorolnak a másik fele felett (a 

rendészeti szerveket, valamint az adó-és vámhivatalt kivéve). 

A közelmúltban a megyei önkormányzatok feladata döntően arra szorítkozott, hogy 

„fenntartsák azokat az intézményeket, amelyek a megye egésze vagy nagyobb része számára 

nyújtanak különböző közszolgáltatásokat az egészségügyben, közművelődésben, oktatásban, 

szociális ellátásban, gyermekvédelemben.”.27  

Ez azonban már csak a múlt… „Magyarország Kormánya a Nemzeti Együttműködés 

Programjában kiemelt célként határozta meg az állam lerombolt tekintélyének a visszaállítását, 

                                                 
27 Dél-Dunántúl. Szerkesztette: Hajdú Zoltán. A Kárpát-medence régiói 3. A Magyar Tudományos Akadémia 
Regionális Kutatások Központja és a Dialóg Campus Kiadó Sorozata. Sorozatszerkesztő: Horváth Gyula. Pécs-
Budapest, 2006. 396.o 
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amelynek értelmében nélkülözhetetlen a törvényesen ás átláthatóan működő, a 

közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési feltételeinek a megteremtése”.28 

Ennek értelmében a 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 

megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 

intézményeinek átvételét szabályozó törvény 2012. január 1-től a megyei önkormányzatok által 

fenntartott szociális intézmények az „államhoz”, annak a 258/2011. (XII.7.) végrehajtási 

rendelete értelmében a Megyei Intézményfenntartó Központok (MIK) fenntartásába kerültek. 

Vagyis ezzel együtt a megyei önkormányzatok minden korábbi – a szociális intézményekhez 

kötődő – részvétele, feladatellátása megszűnt.  

Valóban. Az elmúlt években a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb funkciójának az 

intézmények fenntartását nevezhetjük. (Pálné Kovács Ilona megfogalmazásában ez nagyon 

találóan így hangzik: a „megyéket ugyan szokás azonosítani a különböző körzeti 

humánszolgáltatásokat nyújtó intézmények fenntartó „gondnokságaként”, ami azonban számtalan 

tervezési, koordinációs, szakmai segítő feladattal párosul”).29 

Kutatásom területét tekintve – az idős személyek intézményi keretek között történő ellátására 

fókuszálva – elmondható, hogy az elmúlt években (2011. év végéig) egyrészt az ellátórendszer 

támogatása, fejlesztése, ugyanakkor azonban lassú leépítése is megfigyelhető. Vajon mivel 

magyarázható ez a kettősség? 

Az egyik legszembetűnőbb ellentmondást számomra – és itt most nem csak az önkormányzati 

intézményekre gondolok - az emelt szintű intézményi férőhelyek létrehozásának kezdeti 

nagyfokú anyagi támogatása, majd a támogatás rohamos leépítése, ezáltal pedig az intézményi 

férőhelyek – magasabb összegű állami normatívával való (létfenntartási kényszer okozta) 

apellálás miatt - „normál” férőhellyé történő átminősítése jelenti.30 (A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szociális törvény) 1997. 

január 1-jével vezette be az átlagot jóval meghaladó minőségű körülményeket és 

szolgáltatásokat biztosító bentlakásos intézményi elhelyezés fogalmát).31 

                                                 
28 Kivonat a 95/2011. (X.13.) Kormányhatározat 1.számú mellékletéből, A Magyar Köztársaság Kormánya és a 
Somogy Megyei Önkormányzat között a megyei önkormányzatok és intézményeik konszolidációjával 
kapcsolatosan kötött megállapodásból 
29 Pálné Kovács Ilona: A megyék szerepfelfogásának, stratégiájának formálódása a gazdasági (ciklus) programok 
tükrében.  Comitatus 2009. november-december 17.o. 
30 Míg 2006-ban 640 000 Ft/fő/év, 2007., 2008 években 560 000 Ft/fő/év, 2010. és 2011-ben 309 350 Ft/fő/év, 
2012-ben már csak 127 130 Ft/fő/év az állami támogatás mértéke az  idősek otthonában, emelt szintű férőhelyen 
ellátottak vonatkozásában. 
31 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 43.§-a a következők szerint határozza meg az emelt 
szintűvé minősítés feltételét: 
"Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülménynek minősül: 
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2008. január 1-jétől új emelt szintű intézményre, illetve férőhelyre már nem lehet működési 

engedélyt kiadni. Ezen időpontot követően az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési 

körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményekre a 2007. december 

31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni. Mindezek mellett azonban a szabályozás továbbra 

is lehetővé teszi a megüresedő emelt szintű férőhelyek betöltését. 

 

Az általam vizsgált 2007. és 2011-es években (illetve természetesen a köztes időszakban) a 

megyei önkormányzatok jelentős változáson mentek keresztül kötelezően ellátandó feladataik, 

funkcióik tekintetében. A változások hátterében döntően a rendelkezésre álló költségvetési 

források évről-évre történő drasztikus csökkentése, illetve a megyei önkormányzatok 

adósságállományának jelentős mérvű megnövekedése mellett, a megye szerepének, 

funkcióinak folyamatos értelemkeresése áll.  

Kutatásom alapvetése szerint az önkormányzatok évről-évre történő eladósodása maga után vonja 

az általa fenntartott, idősgondozást végző intézmények mind nagyobb forráskivonását, a dolgozói 

létszám, valamint a rendelkezésre álló fejlesztési-beruházási források folyamatos csökkentését,  az 

intézmények fenntartására vonatkozó alternatív megoldások (intézmény átadás, kiszervezés) 

keresését, illetőleg a teljes rendszer(szemléletének) megváltozását. 

Alapvetésem igazolására Baranya, Somogy, Tolna Megyei Önkormányzatok Közgyűlései által 

2007. és 2011. években hozott rendeleteket (illetve az azt követő évek zárszámadási rendeleteit), 

határozatokat, Közlönyöket, Ciklusprogramokat, intézményi beszámolókat, valamint Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepciókat vizsgáltam, szemügyre véve a köztes időszak lényegesebb 

döntéseit is. 

Vas György32 az önkormányzatok eladósodását az alábbi három formában nevesíti: egyrészt az 

éves banki kötelezettségvállalás felső határát egy puha jogszabály határozta meg, és nem egy 

központi kormányzati vagy független jóváhagyó-engedélyező hatóság. Eltérően a nemzetközi 

gyakorlattól a magyarországi önkormányzatok nem voltak kötelesek a hosszú lejáratú 

kötelezettségvállalásaikat semmilyen nemzeti szintű szabályozó hatósággal jóváhagyatni. A 2006-

2008 között érvényes szabályozás az önkormányzat adósságot keletkeztető éves 

kötelezettségvállalásának felső határát a rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső részével 

                                                 
a) az olyan önálló, egy- vagy kétszemélyes lakrész, amely lakószobát, konyhát és fürdőszobát, esetleg egyéb 
helyiséget foglal magába; és egy ellátottra legalább tíz négyzetméter nagyságú lakóterület jut, vagy 
b) az olyan egy- vagy kétszemélyes lakószoba, amelyhez önálló fürdőszoba tartozik, és épülete korszerűen 
kialakított és berendezése teljes mértékben felszerelt (tv, hűtőszekrény, mosógép stb.)." 
32 Vas György (PricewaterhousCoopers): Az önkormányzatok pénzügyi helyzete. Az önkormányzati szektor 
eladósodása című előadása. XIX Közigazgatási Konferencia keretében. 2011.szeptember 14. Keszthely 
(http://www.kozszov.org.hu/index.php/konferenciak/82-a-xix-orszagos-jegyz-koezigazgatasi-konferencia)  
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csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-ában határozta meg. Ez a jogszabályi 

szabályozás nem elégséges a hosszú távú finanszírozhatóság és hitelképesség biztosíthatóságának 

meghatározására. Másrészt az önkormányzatok eladósodása a bankok 2006-2008 közötti nagyon 

magas hitelezési éhségéből is levezethető. A bankok a kockázatokat a hasonló méretű 

vállalkozásoknál alkalmazott banki standardoknál gyengébb fedezettel vállalták, amely azért is 

figyelemreméltó, mert az önkormányzati kockázatokat nem lehet hosszú távra meghatározni, hiszen 

az önkormányzati költségvetések mindig egy adott évet érintenek. Harmadrészt a központi 

költségvetés csökkenő normatív hozzájárulása és emellett a kötelező és önként vállalt 

önkormányzati feladatok folyamatosan bővülése, valamint az európai uniós fejlesztések és 

beruházások egyre szélesebb körű beindulása járult hozzá az eladósodáshoz. Az eladósodás formái 

az önkormányzatok esetében alapvetően a működési hitelek, banki beruházási hitelek és kötvények 

formájában történtek. (Ezek közül a legjelentősebb növekedés a kötvénykibocsátások terén 

tapasztalható. A 2005-ös tényleges nulla szintről 2008 végére a kibocsátások értéke elérte a 450 

milliárd forintot, amely jelentős részben a válságot jellemző turbulens árfolyammozgások 

következtében 2010-re 600 milliárd forintra emelkedett). 

A kötelező feladatellátás, valamint annak finanszírozási nehézségei  tekintetében a Baranya Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének Középtávú Munka- és Gazdasági Programjában (2007-2010) is 

találunk utalást az alábbiak tekintetében: „A megyei önkormányzat gazdálkodásának fő 

célkitűzése a korábbi években a pénzügyi egyensúly biztosítása és a kötelező feladatok ellátása, 

ezen belül is kiemelten az intézményrendszer működőképességének,a közalkalmazottak és 

köztisztviselők törvényi előírás szerinti juttatásainak biztosítása, a halaszthatatlan beruházási 

és felújítási feladatok teljesítése volt. Mindez növekvő hitelfelvétellel, illetve a feladat ellátási 

struktúra folyamatos átalakításával volt megvalósítható.”33 A Tolna Megyei Önkormányzat az 

Önkormányzat 2007-2010. évekre szó ló programjába az alábbiakban vetíti előre működési, 

működtetési nehézségeit: „Az államháztartás kiadásainak és hiányának csökkentése a közösségi 

fogyasztás csökkentését is jelenti. Ennek tükrében a megyei önkormányzat a következő 

években forrásai folyamatos, évről évre bekövetkező csökkenésével, kedvezőbb esetben a 

források nominálértékének szinten tartásával számolhat. A forrásszabályozás elemeinek 2006. 

és 2007. évi változása a forráskivonás folytatását vetíti előre. A központi költségvetésből 

várható állami támogatás visszafogása,(…) prognosztizálható, (....) A szociális feladatellátás 

területén elkövetkezendő időszak legfontosabb feladata lesz a megyei önkormányzati 

kapacitások szűkítésének végrehajtása, a racionalizálási lehetőségek további kiaknázása”…34 

                                                 
33 A Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. 2007. március 26. 5.szám 8.o. 
34 A Tolna Megyei Közgyűlés 36/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2007 -
2010. évekre szóló programjáról 
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„A megyei önkormányzat és intézményei által nyújtott közszolgáltatások működőképességének 

fenntartása, megőrzése mellett a feladatellátásra felhasználható forrásokat – minden lehetséges 

intézkedés megtételével mérsékelni kell (...) A hiány mérséklése érdekében, a rendkívüli 

helyzetre figyelemmel a képződő 2007. évi pénzmaradványok is elvonhatók.”35 

Pálné Kovács Ilona megfogalmazása szerint is „…a kormányzat évről évre, de különösen 2007-

től kezdődően, (méghozzá a programokban többször hangozatják, hogy a kistérségekhez képest 

diszkriminatív módon) úgy csökkentette a megyei önkormányzatok támogatását, 

illetve pénzügyi kondícióit, hogy közben a feladatok, illetve a költségek nőttek”36. 

1. A megyei idősellátást végző intézmények gazdasági helyzete  

Ahogy azt már korábban is megfogalmaztam, az elmúlt években az intézmények (és vele együtt a 

megyei önkormányzatok szerepének) leértékelődését – talán nem túl erős kifejezés ez ebben az 

esetben – illetve leépítését, a megyei önkormányzatok gazdasági helyzete, eladósodottsága okozta. 

Az intézmények költségvetési helyzetének elemzése bizony komoly koncentrálóképességet 

igényelt a részemről. Még pedig amiatt, hogy egy-egy intézmény adott évi költségvetésének 

kiinduló állapotából – azaz az adott évi eredeti előirányzathoz képest – év végére mennyi, és milyen 

jellegű módosításokon keresztül jutunk el. Az előirányzati (rendelet) módosítások sokasága jelzi a 

folyamatosan alakuló kereteket, ugyanakkor magában hordoz egyfajta bizonytalanságot, 

viszonylagosságot, mind a munkavállalók, mind pedig az ellátásokat igénybe vevők részéről. 

 

2. Baranya megye 

 

A Baranya megyei idősotthonokra vonatkozó önkormányzati döntések tekintetében az alábbiak 

állapíthatók meg: 

2006. év decemberének végén a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban BMÖ) három 

intézményéből kettőt37 a SZOCEG Nonprofit Kft-nek adott át működtetésre.  

Az 1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006.évi költségvetéséről szóló, 

többször módosított 2/2006. (II.27.) Kgy. rendelet módosításáról (továbbiakban: 1/2007. (II.22.) 

                                                 
35 113/2007.(XI.30.) közgyűlési határozat a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról. 
36 Pálné Kovács Ilona: A megyék szerepfelfogásának, stratégiájának formálódása a gazdasági (ciklus) programok 
tükrében.  Comitatus 2009. november-december 23.o 
37 167/2006. (XII. 20) Kgy. határozatának 3. számú mellékletében foglalt ellátási szerződés értelmében a, Baranya 
Megyei Önkormányzat Szederkényi Időskorúak Otthona, Baranya Megyei Önkormányzat Mecsekjánosi Idősek 
Otthona intézményeket a Baranya Megyei Önkormányzat a SZOCEG Nonprofit Kft.nek adta át működtetésre.  
A Kft. tevékenységéről bővebb információ: Zárol Evelin: A civilség elviselhetetlen könnyűsége?! Civil 
szervezetek az időskorúak ellátásában. Új Magyar Közigazgatás, 2012. november 5. évfolyam 11. szám 43-45.o. 
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Kgy rendelet) a két átadott intézmények esetében az alábbi költségvetési – elsősorban felújítási és 

beruházási, valamint a dologi és személyi – tételeket emelem ki. A BMÖ Időskorúak Otthona 

Mecsekjánosi intézmény (továbbiakban mecsekjánosi intézmény) esetében – még 2006-ban 

felújítási tétel keretében – sor került csatornarendszer kiépítésére, mosodai helyiség kialakítására, 

valamint ingatlan átalakításra és nyílászáró cserére 2 987 ezer forint értékben. A BMÖ szederkényi 

időskorúak otthona esetében (továbbiakban: szederényi intézmény) épületek szigetelésére, 

vizesblokk cserére, konyha és egyéb épületek érintésvédelmi felújítására került sor 10101 ezer 

forint összegben.  A beruházásokat illetően előbbi intézmény esetében mosógép, hűtőláda, 

fénymásoló, illetve egyéb speciális eszközök vásárlása valósult meg 1361 ezer forint értékben. 

Utóbbi intézmény esetében pedig 9 személyes gépkocsi vásárlására, kerítésépítésre, gázkazán 

beszerzésre, garázsépítésre, ülőgarnitúra vásárlás történt 13243 ezer forint értékben. 

A mecsekjánosi intézményben a személyi jellegű kiadások a 20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet 

szerint módosított előirányzat szerint 33 409 ezer, míg a módosított előirányzat szerint 39 585 ezer 

forintra emelkedett. A szederkényi otthon esetében pedig 84 532 ezer forintról 82 321 ezer forintra 

csökkent.38 

A szederkényi és a mecsekjánosi intézmények fenntartóváltása után a székhelyén és telephelyén 

170 fővel működő Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona maradt a 

megyei önkormányzat fenntartásában. A működéshez elengedhetetlenül szükséges, legfontosabb 

kiadásoknál az előző évi tapasztalatok szerinti tényleges költségek, valamint a költségvetésben 

rendelkezésre álló tervezhető összegek már a költségvetés összeállításakor is eltéréseket 

eredményeznek. 

                                                 
38 Jelen tanulmányban ugyan a 2007. és 2011-es évek intézményi költségvetéseit vizsgálom, ugyanakkor a 
fenntartó változás (intézmény „kiszervezés”) miatt a szederkényi és a mecsekjánosi intézmények esetében azonban 
nem mehetek el a 2005. évi felújítási és beruházások mellett sem. 
2005-ben a szederkényi intézménynél felújítás keretében megtörtént a kazánház átalakítása, tartalék kazán 
beépítése, két épületben felújítás, lambériázás, számítógép felújítás, 2794 ezer forint összegben. A beruházások 
között pedig egy 9 személyes lakrész kialakítását, térkövezést, illetve bútor és számítógép vásárlást említek 9343 
ezer forint összegben. A BMÖ Hivatala költségvetésében mosodai fóliázó gép beszerzésére pedig 565 ezer forintot 
különítettek el. (1/2006.(II.22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, 
többször módosított 5/2005. (II.25.) Kgy rendelet módosításáról). Vajon miért volt szükség már 2005-ben - egy 
csomagolásra szolgáló berendezés beszerzésére, ha az intézmény saját mosodája, az intézményben élő emberek 
ruháit mossa, a csomagolás pedig „házon belül” nem szokványos. Mellékesen megjegyezve a szederkényi 
intézmény akkori vezetője lett az intézményeket 2007. évtől átvevő SZOCEG Nonprofit Kft. ügyvezetője. Csak 
ne tűnjön olybá, hogy az intézmény vezetője már évekkel korábban – a BMÖ által az intézmény költségvetésében 
támogatott, felújítási és beruházási tételek jellegét tekintve – készült arra, hogy nevezett intézményeket 
„szalonképes” állapotban átvehesse. A tanulmányom elején részletezett megyei önkormányzati eladósodási okokat 
(és ehhez társulva pedig alternatív megoldási módok, lehetőségek kiaknázását) és mértékeket figyelembe véve az 
intézmények kiszervezése nyilvánvalóan közös érdekek mellett történt. 
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A 2007. év gazdálkodásának tekintetében megállapítható,39 hogy az intézmény részére 

megállapított fenntartói támogatás nem fedezi a működési kiadásokat (a költségvetés 

alulfinanszírozott).  

Évek óta problémát okoz, hogy a dologi kiadások tervezése maradvány elven alapul. Az eredeti 

előirányzatok az évenkénti infláció, valamint az áremelkedések hatásainak ellentételezését sem 

tartalmazzák. 2007-ben a dologi kiadások az eredeti előirányzat szerint 55.451 ezer Ft, míg a 

módosított előirányzat szerint 89.273 ezer Ft volt, mely (89.259 ezer Ft-ra (99,98 %-ra) 

teljesült. A 2/2007.(II.22.) évi Kgy. rendeletben foglaltak szerint a bevételi előirányzat 256. 587 

ezer forint volt, mely 2007. évben a fenntartói módosítások következtében 299 504 ezer forintra 

módosult. 

Az intézményi beszámoló az általános feladatértékelésben – a teljesség igénye nélkül – a tárgyi 

feltételek teljesülése, jellemzői kapcsán kifejti, hogy a székhely intézmény kastély épületében 

a legnagyobb problémát a lift hiánya40 okozza. Ez nagymértékben nehezíti az idős emberek 

közlekedését, rontja életminőségűket, miközben az ápolói személyzet leterheltsége nő. Az 

intézmény keresztespusztai telephelyén általánosan jellemző, hogy a nyílászárók elkorhadtak, 

megvetemedtek, ezáltal a szigetelés sem megfelelő. A fűtésrendszer 25 éves, teljes cserére 

szorul. A radiátorok, fűtéscsövek rozsdásak, kopottak, meghibásodás várható. Vagyis tárgyi 

feltételek tekintetében komolyabb beruházások, felújítások szükségesek az idős emberek 

számára koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő körülmények megteremtéséhez. 

Az intézményben megvalósuló beruházások és felújítások tekintetében jelentősnek mondható 

az intézmény alapítványtól41 kapott támogatása. 2007-ben az intézmény az alapítvány 

támogatásával 5.500 eFt értékben tudott különböző felújítási munkákat42 végrehajtani, míg az 

                                                 
39 Beszámoló a Baranya Megyei  Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona 2007.évi tevékenységéről. 
40 Az intézmény 2006. évi költségvetésében (2/2006.(II.22.) Kgy rendeletben foglaltak szerint 29 000 ezer, 
(11/2006.(IX.28.) Kgy. rendelete szerint pedig 22 974 ezer forint, míg a 2007.évi költségvetésben már csak 1194 
ezer forint volt lift beépítésére betervezve. Vagyis a korábban már a költségvetésbe betervezett és a Közgyűlés 
által „megszavazott” összeg fokozatosan elillanni látszott a költségvetésből. Fenntartva, illetve tovább generálva 
az alapproblémát, az akadálymentesítés hiányát, tovább nehezítve ezzel idősek napjait az intézményben. Illetve 
nem mellékesen mind inkább távol kerülve a végleges működési engedély megszerzésétől. A 2008, 2009-es 
években történtek az intézmény részéről – az akadálymentes környezet feltételeinek megteremtésére érdekében – 
tett erőfeszítések, pályázatfigyelés formájában. Volt olyan pályázat, ami azért bukott el, mert Görcsöny község, 
vagyis az intézmény székhelye szerinti település lakossága - a pályázati felhívásban foglaltaknak „ellentmondva”- 
2000 fő alatt volt. Ez pedig kizáró ok volt a pályázaton való indulásból…Ezen a pályázaton azonban a patalomi 
idősek otthona Somogyban sikeresen indult. 
41 A Naplemente Alapítványt az intézmény egy korábbi lakója hozta létre az otthonban élő idős emberek 
életkörülményeinek, valamint a munkavállalók munkafeltételeinek javítása érdekében. 
42 Járólapozás, illetve burkolatcsere az intézmény étkező helyiségeiben, lakóhelyiségeiben. Az intézmény 
székhelyén, Görcsönyben az egyes épületek között energiatakarékos villányhálózat kiépítésére, míg telephelyén – 
Keresztespusztán – a villamoshálózat teljes felújítására is sor került. 
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intézmény fenntartótól kapott támogatásával 101 ezer forint értékben (beruházás) ételszállító 

kocsi vásárolt, illetve 402 ezer forint értékben – saját mosodájában -  mosógép felújítást végzett. 

Az intézmény 2007. évi létszámkerete eredeti és módosított előirányzat szerint is egyaránt 91 

fő, míg a záró létszám 88 fő43. Az 1/2007. (II.22.) rendeletben foglaltak szerint, a személyi 

kiadások esetében a 20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 158 988 ezer 

forintot, míg a módosított előirányzat 155 988 ezer forintot jelöl.  

A 2011-es évet tekintve megállapítható, hogy az intézmény engedélyezett létszáma 74,38 fő (13,62 

fővel kevesebb, mint 2007-ben. Itt fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy az elmúlt évek alatt az 

intézmény(ek)ben élő idős személyek általános állapota nem hogy nem javult, hanem az otthonokba 

való bekerülés feltételeinek megváltozása/szigorítása miatt jelentős leromlott. 

Az intézményben megvalósuló felújítások között olyanokat tudok megemlíteni, mint mosodai 

kazánjavítás, mosógép felújítás, fűtés felújítás (melyek a mindennapi működéshez 

elengedhetetlenek, illetve a keresztespusztai telephelyen lakószobák járólapozása, mindez, 2719 

ezer forint értékben. 

A felújítási tételek között44 Görcsönyben olyan tételek szerepelnek, mint konyhai gép felújítás, 

konyhaajtó, átadóablak csere, a keresztespusztai telephelyen pedig meleg víz ellátás felújítása, 

élvédők felszerelése 851 ezer forint módosított előirányzat szerint. A beruházások között egy 

szkenner, valamint mosógép vásárlása említhető 515 ezer forint értékben. Fontos még kiemelnem 

a görcsönyi kastélyépületben, a CÉDE pályázat segítségével megvalósuló nyílászáró cserét,45 a 

lakószobák, illetve közösségi helység esetében 4609 ezer forint összegben. A dologi kiadások a 

90881 ezer forintos előirányzathoz képest 97037 ezer forintra módosultak.  

Ugyancsak fontosnak tartom kiemelni, hogy az intézmény – még nehéz időkben is hatékony 

gazdálkodásának köszönhetően - 2010. évről 12787 ezer forintos pénzmaradvánnyal számolt. 

Összességében az eredeti előirányzat szerinti 250 507 ezer forintos bevételi előirányzatot a 

módosítások 252 885 ezer forintra változtatták. Ez az összeg a 2007. évi bevételi előirányzathoz 

viszonyítva 46 619 ezer forinttal kevesebb! 

                                                 
43 A személyi feltételek (létszám) tekintetében fontosnak tartok kitérni arra, hogy 2005. évi költségvetéséről szóló 
5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések tárgyában hozott 12/2005. (II. 17.) Kgy. 
határozatában takarékossági intézkedésekre kötelezte intézményünket, melynek eredményeképpen a szakdolgozói 
(ápoló-gondozói) létszám 3 fővel csökkent. 
2006 évben a Baranya Megyei Önkormányzat a 2/2006. (II.22.) Kgy. rendeletében  újbóli takarékossági 
intézkedésre kötelezte az intézményt. Ezáltal a szakdolgozói létszám 3 fővel csökkent, továbbá 3 főnél 2-2 óra 
csökkentést kellett végrehajtani. 
Az intézkedés az intézmény egyéb területeit is érintette. További 4 főnél létszámleépítést, 5 főnél 
óraszámcsökkenést, 2 főnél pedig prémiumévek programban való részvételt kellett megvalósítani. 
44 4/2011. (II.24.) Önkormányzati rendelet 6. számú melléklete szerinti 2010.évi felújítási kiadás 
45 2009. évben  a görcsönyi intézmény és keresztespusztai telephelye további  12000 ezer forint támogatásban 
részesült a CÉDE pályázat keretében (3/2009. (II.27.) Kgy.rendelete a BMÖ 2009. évi költségvetéséről 
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3. Somogy megye 

 

Kronológiai sorrendben haladva a Somogy Megyei Önkormányzat (továbbiakban SMÖ) által 2007-

ben hozott, általa fenntartott idősek otthonait érintő rendelek, határozatok között a 3/2007. évi 

(II.16.) Közgyűlési határozat46 (továbbiakban KH) a „feladatellátás racionális megszervezése 

érdekében történő létszámleépítés” az alábbiakban érinti az általam vizsgált idősek otthonait: 

Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa -3 fő, Magas Cédrus Szociális Otthon Kőkút – 

Gyöngyöspuszta -4 fő, Szeretet Szociális Otthon Berzence – 5 fő, Park Szociális Otthon Patalom – 

3fő, Gondviselés Szociális Otthon Segesd – 5 fő. A változtatások által az engedélyezett létszámok 

az alábbiak szerint változnak: Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa 58 helyett 55, Magas Cédrus 

Szociális Otthon Kőkút – Gyöngyöspuszta 95 helyett 91, Szeretet Szociális Otthon Berzence 110 

helyett 105, Park Szociális Otthon Patalom 68 helyett 65, Gondviselés Szociális Otthon Segesd 187 

helyett 182 fő. Ezt követően a 138/2007. (XII.14.): Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa -2 fő, 

Magas Cédrus Szociális Otthon Kőkút – Gyöngyöspuszta -2 fő, Szeretet Szociális Otthon Berzence 

– 1 fő, Park Szociális Otthon Patalom – 2fő, Gondviselés Szociális Otthon Segesd – 3 fő. A 

változtatások által az engedélyezett létszámok az alábbiak szerint változnak: Fehér Akác Szociális 

Otthon Kálmáncsa 55 helyett 52, Magas Cédrus Szociális Otthon Kőkút – Gyöngyöspuszta 91 

helyett 89, Szeretet Szociális Otthon Berzence 105 helyett 103, Park Szociális Otthon Patalom 65 

helyett 62, Gondviselés Szociális Otthon Segesd 182 helyett 179 fő. 

 

A SMÖ Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2007-2008-as szakmai 

anyag az intézmények 2007. évi létszám mutatói tekintetében pedig az alábbi szakdolgozói 

létszámhiányra világít rá: Fehér Akác Szociális Otthon: - 3 fő, Magas Cédrus Szociális Otthon -11 

fő, Szeretet Szociális Otthon -15 fő, Park Szociális Otthon – 3 fő, Gondviselés Szociális Otthon -

21 fő. 

 

Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa 

 

2007-ben az intézmény bevételei az eredeti előirányzat szerinti 141486 ezer forintról, 152868 ezer 

forintra, a személyi kiadások 81670 ezer forintról, 84236 ezer forintra, a dologi kiadások 32586 

ezer forintról 38103 ezer forintra módosultak.  A felújítások közötti tételek között 700 ezer forint 

értékben hűtőkamra javítást, míg a beruházások között számítógép és nyomtatóvásárlás szerepel 

                                                 
46 Somogy Megyei Önkormányzat Közlönye XVII. évfolyam 1. szám Kaposvár, 2007. március 13. 
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150 ezer forint értékben. A dologi kiadások 32586 eredeti előirányzata év közben 38103 ezer 

forintra módosult. 

2011-ben az intézmény bevételei 141035 ezer forintról 175 617 ezer forintra, a dologi kiadások 

48 308 ezer forint eredeti előirányzata 59 087 ezer forintra módosult (mely ténylegesen 63 209 ezer 

forintra, 107%-ra teljesült), a személyi kiadások 88 612 ezer forintról 88 172 ezer forintra módosult. 

 

Szeretett Szociális Otthon Berzence 

 

2007-ben az intézmény bevétele az eredeti előirányzathoz 309 099 ezer forinthoz képest 340 726 

ezer forintban teljesült. Az intézményi támogatás 190 087 ezer forintról, 197 024 ezer forintra 

módosult. A dologi kiadások 89 598 ezer forint helyett 94 547 ezer forintban, a személyi kiadások 

163 867 ezer forint helyett 167 035 ezer forintban realizálódtak. A tervezett beruházások között 

demens részleg kialakítása szerepelt 11 689 ezer forint összegben, melyből 2007. december 31-ig 

8602 ezer forint (73,59%) teljesült. Továbbá szoftver beszerzés 511 ezer forint összegben, mely 

800 ezer forintban (156,56%-ban) teljesült. 

2011- ben az intézmény bevétele 140 532 ezer forintról 328 ezer forintra; az intézményi támogatás 

371 623 ezer forintról 376 487 ezer forintra módosultak. A dologi kiadások 196 047 ezer forintról 

199 936 ezer forintra; a személyi kiadások 398 179 ezer forintról 407 077 forintra változott. 

Felújítás, beruházás nem, volt betervezve. 

 

Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Kőkút 

 

2007-ben az intézmény bevétele 255 441 ezer forintról év közben 292 467 ezer forintra, az 

intézményi támogatás 173 991 ezer forintról 195 820 ezer forintra módosult. A dologi kiadások 

63 343 ezer forintról 87 388 ezer forintra, a személyi kiadások 143 591 ezer forintról 150 618 ezer 

forintra módosult. A felújítások között nyílászárók előző évben elkezdődött felújításának, 

cseréjének módosítása szerepelt 3000 ezer forint, fűtésszerelés ugyancsak 3000 ezer forint, 

fürdőfelújítás pedig 1500 ezer forint értékben. 

2011-ben az intézmény eredeti előirányzatban szereplő 231 757 ezer forintos bevétele 280 905 ezer 

forintra módosult. A dologi kiadások 97 965 ezer forintról 98 813 ezer forintra, a személyi kiadások 

149 735 ezer forintról 142 335 ezer forintra módosult.  
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Park Szociális Otthon Patalom 

 

2007-ben az intézmény működési bevétele 74 358 ezer forintról 81 433 ezer forintra, összes 

bevétele az eredeti előirányzathoz, 202 861 ezer forinthoz képest 228 267 ezer forintban, az 

intézményi támogatás 108 874 ezer forinttal szemben 115 391 ezer forintban teljesült. A személyi 

kiadások 101 919 ezer forintról 112 791 ezer forintra, a dologi kiadások 57 946 ezer forintról 68 574 

ezer forintra változtak. 

2011-ben az intézmény bevételei 183 485 ezer forint helyett 209 014 ezer forintban teljesültek.  

A személyi kiadások előirányzata 101 712 ezer forintról 109 176 ezer forintra módosult (mely 

105 609 ezer forintban, 96,7 %-ban teljesült). A dologi kiadások 53 629 ezer forintos előirányzata 

68 359 ezer forintra módosult, mely azonban 71 471 ezer forintban (104,6%-ban) teljesült. 

Beruházás keretében demens részleg fejlesztése történt (még 2006-ban), mely 3000 ezer forintban 

valósult meg. 

 

Említésre méltó az intézmény beruházásai között megvalósuló Dél-Dunántúli Regionális Operatív 

Programból finanszírozott akadálymentesítés (2010. évben 32 079 ezer forint értékben).  

 

Gondviselés Szociális Otthon Segesd 

 

2007-ben az intézmény működési bevételei 148 532 ezer forintról, 183 349 ezer forintra, összes 

bevétele 506 737 ezer forintról 564 305 ezer forintra, az intézményi támogatás 360 287 ezer 

forintról 374 575 ezer forintra módosult. 

A személyi juttatások 280 507 ezer forintról 286 640 ezer forintra, a dologi kiadások 130 278 ezer 

forintról 177 530 ezer forintra módosult. 

 

2011. január 1-jétől (a 104/2010. (XI.27.) KH az alábbiak szerint határoz a megyei fenntartású 

szociális intézményrendszer átszervezéséről: A tabi SMÖ Dr. Takács Imre Szociális 

Otthonához telephelyként csatolja a patalomi SMÖ Park Szociális Otthona és Módszertani 

Intézményét. A segesdi SMÖ Gondviselés Szociális Otthonához telephelyként csatolja a 

Kőkút-gyöngyöspusztai SMÖ Magas Cédrus Szociális Otthonát, valamint a kálmáncsai SMÖ 

Fehér Akác Szociális Otthonát. A berzencei SMÖ Szeretet Szociális Otthonához is csatolnak 

(más profilú) szociális intézményeket. A Somogy Megyei Közgyűlés az intézményi 

integrációkból és szakmai munkakörök felülvizsgálatából adódóan 45 fős létszámleépítést 

rendelt el. Az idősek otthonai tekintetében az alábbiak szerint: SMÖ Park Szociális Otthona és 

Módszertani Intézménynél - 8 fő, SMÖ Gondviselés Szociális Otthona Segesd - 4 fő, SMÖ 
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Magas Cédrus Szociális Otthona, Kőkút-Gyöngyöspuszta – 4 fő, SMÖ Fehér Akác Szociális 

Otthon Kálmáncsa – 1 fő, SMŐ Szeretet Szociális Otthon Berzence – 4 fő 

 

A szociális szolgáltatástervezési koncepció47 idősek ellátására vonatkoztatott megállapításai: 

 

Ugyancsak az SMÖ Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2007-2008. 

című szakmai anyag a bentlakásos (kiemelten idősgondozást végző) intézmények működését 

érintő döntések között kiemeli, hogy az elmúlt évek egyik fontos változásának tekinthető, hogy 

az intézményen belül külön gondozási egységben, vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, 

akinél középsúlyos, vagy súlyos demencia kórkép kerül (szakorvos által) megállapításra. Az 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban Szt.) nem 

nevesíti önálló ellátástípusnak, ennél fogva működési engedélyt sem adnak (kell kérni) külön, 

csupán finanszírozásban vált el az átlagos ápolási igényű idősek számára biztosított ellátástól. 

A fokozottabb ápolási szükséglet miatt a demens személyek ellátása magasabb állami 

normatívát48 jelent. A koncepció a – az általa fenntartott idősek otthonai esetében - 

feladatellátás tárgyi feltételei között nevesíti, hogy Patalomban 2006-ban készült el a volt 

szolgálati lakásból egy 9 férőhelyes demens részleg, mely nem jelent férőhelybővítést, csupán 

a főépületek zsúfoltságát volt hivatott enyhíteni. A koncepció kiemeli továbbá, hogy a 

berzencei otthonban 2 éve befejezetlenül áll egy 30 fős demens részleg kialakítását célzó 

                                                 

47A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult 
személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési 
koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente 
felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepció tartalmazza különösen: a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a 
szolgáltatások iránti igényeket; az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások 
biztosításáról; a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés 
kereteit; az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai 
betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások 
biztosításának szükségességét. A megyei jogú város és a főváros koncepciója a fent felsorolt tartalmi elemeken 
felül tartalmazza különösen - a megye, főváros területén működő szolgáltatási rendszer struktúráját, legfontosabb 
jellemzőit; a szolgáltatások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, legfontosabb szociális 
jellemzőit. (Szt. 92. §. (3-6) bekezdések. 
48 2007-ben, és 2008-ban a demens személyek ellátása 800 000 Ft/fő/év, átlagos ápolási igényű személy ellátása 
esetén 2007-ben 700 000 Ft/fő/év, 2008-ban nyugdíjminimumhoz kötött jövedelmi  viszonyokat figyelembe véve 
700 000, illetve 785 000 Ft/fő/év. 2009-ben a demens személyek ellátását 787 450 Ft/fő/év, 2010-ben és 2011-ben 
710 650 Ft/fő/év összegben dotálta az állam. Az átlagos ápolási igényű személyek ellátása a 2008-as évhez 
hasonlóan 2009-ben is a nyugdíjminimum 150%-a alatti illetve a feletti jövedelmi kategóriák esetében 772 700, 
illetve 689 000 Ft/fő/év, 2010-ben, és 2011-ben ( jövedelmi viszonyokat ismét nem vizsgálva) 635 650 Ft/fő/év.  
Az általam vizsgált időszakban az állami normatívák csökkenek, illetve stagnálnak. 
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beruházás. A tetőtérbe a nyílászárók beépítése megtörtént, az intézmény önerőből beépítette a 

felvonót.49  

Az eredeti szolgáltatástervezési koncepció elsődlegesen a tárgyi feltételek javítására 

koncentrált, azonban annak felülvizsgálatával megállapítást nyert, hogy fokozott igény 

mutatkozik a szociális szakemberek képzésére is. Továbbá, hogy az intézmények 

rekonstrukciója és teljes körű akadálymentesítése csak több év alatt, jelentős beruházásokkal 

valósítható meg. Fontos megállapítás az is, mely szerint: „mivel elsősorban csak uniós források 

állnak rendelkezésre a nagyobb volumenű fejlesztésekhez, ezért a forrásteremtő technikákban 

alapvető szemléletváltásra van szükség mind a fenntartó, mind az intézmények részéről”. 

 

A berzencei, patalomi, kőkúti intézmények esetében a 2011-es évben szociális otthoni 

eszközbeszerzések pályázati forrásból történtek, 200 ezer, 792 ezer, illetve 169 ezer forint 

összegben. A felújítási munkálatok között a Fehér Akác Szociális Otthon 600 ezer forint összegben 

halaszthatatlan épület állagmegóvási feladatokat, 2 500 ezer forint értékben fürdőszobák felújítását, 

beruházás keretében pedig  1520 ezer forintért mosógép beszerzést, 300 ezer forint összegben pedig 

elhasználódott, illetve kopott berendezések cseréjét végezte. A Magas Cédrus Szociális Otthon 

Kőkút esetében 161 ezer forint értékben napkollektor felújítás50 történt. 

4. Tolna megye 

 

Az értényi Idősek Otthona 2007. február 27-én beolvadt a gyönki Módszertani Otthonba, mely 

időponttól az értényi otthon a Módszertani Otthon telephelyeként működik. A Tamási-

Simontornyai Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 2007. február 

28-tól kezdődően, egy éves időtartamra átvette a Módszertani Otthon fenntartását, azzal a 

feltétellel, hogy legkésőbb 2008. január 15-ig – a 2008. évi költségvetési törvénytervezet 

normatívákra vonatkozó számai ismeretében – nyilatkozik arról, hogy az intézmény 

működtetését továbbra is vállalja-e. A Tolna Megyei Önkormányzat (továbbiakban TMÖ) 

Közgyűlése a többcélú kistérségi társulás ez irányú nyilatkozata alapján kötelezettséget vállalt 

                                                 
49 Véleményem szerint demens részleg tetőtérben való kialakítása – még ha a részleg lifttel is van ellátva – 
rendkívül rossz és az idős ember életminőségét hátrányosan befolyásoló. 
50 Napkollektor felújítást Baranya megyében a görcsönyi Kastélypark Időskorúak Otthona is végzett. A 
költségtakarékosság, illetve hatékonyság szempontjait figyelembe véve az  ilyen jellegű felújítást rendkívül 
hasznosnak, és egy fenntarthatóbb jövő érdekében mindenképp szükségesnek tartok. A megújuló energia 
forrásokra a jövőben – intézményi szinteken – sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, kihasználva és építve 
az uniós forrásokra. 
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az intézmény fenntartásának visszavételére.51 Ezt követően évente (költségvetési 

bizonytalanságnak betudhatóan) történt megállapodás megkötése a TMÖ, valamint a Tamási-

Simontornyai Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása között az 

intézményfenntartás tekintetében. 

 

A TMÖ a felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények 2006. évi munkáját az alábbiak 

szerint értékelte:52 

A „Szivárvány” Idősek Otthona (székhelyén 100 – melyből 33 emelt szintű – telephelyén 70 

férőhelyen végzi időskorúak ápolását), 2006-ban jelentős szerkezeti változáson ment keresztül. 

A korábban önálló sárpilisi otthon beolvadt a bátaszékibe. Az átszervezés az alkalmazotti 

létszámot is érintette, a feladatok racionalizálása is megtörtént. Tárgyi és személyi feltételek 

tekintetében jelentős eltérés mutatkozik a székhely javára. Sárpilisen az elhelyezési 

körülmények az előírásnak nem felelnek meg és a személyi feltételeken is javítani kell. (A 

szűkös költségvetési forrás ellenére az intézmény zavartalan működése biztosított volt, a 

szakmai munka színvonala nem csökkent)53. 

Az intézményben a 2006. évi 82 fős létszám 2007. év december 31-re 80 főre fogyatkozik. 

Az intézmény 2007. évi működési bevételei eredeti előirányzat szerint 122 502 ezer forint, a 

módosított előirányzat szerint 143 039 ezer forint (teljesítés: 142 039 ezer forint). Működési 

kiadások eredeti előirányzat szerint 284262 ezer, módosított előirányzat szerint 323 867 ezer 

(teljesítés 322 867 ezer) forint. 

2011-ben az intézmény költségvetését a 2009-es integráció miatt nem lehet külön vizsgálni. 

A gyönki Módszertani Otthon időskorúak bentlakásos intézményi feladatán belül 11 emelt 

szintű férőhely és 40 demenciában szenvedő ellátását biztosítja. Tárgyi feltételek tekintetében 

a legnagyobb problémát a teljes rekonstrukció elmaradása okozza. Az épületek állaga, valamint 

az elhelyezési körülmények között jelentős színvonalbeli különbség van. Létszámleépítésre 

nem került sor. A szakmai feladatellátásban komoly gondot jelent, hogy az ellátottak köre a 

demens és fekvőbeteg ellátás irányába tolódik, ez pedig az ápolási szükségletek növekedésével 

jár. 

                                                 
51 A Tolna Megyei Közgyűlés 36/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2007 -
2010. évekre szóló programjáról 
52 9/2007. (IV.19.) önkormányzat rendelet a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
53 Az intézményt a Tolna Megyei Közgyűlés 34/2009. (IV.24.) határozatában foglaltak értelmében más 
intézményekkel való összeolvadás miatt 2009.  június 30-ai hatállyal jogutódlással megszüntette. Az intézmény 
az Integrált Szociális Intézmény keretein belül működik tovább. 
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Az intézmény 2007. évi működési bevételei54 eredeti előirányzat szerint 144 619 ezer forint, a 

módosított előirányzat szerint 20 670 ezer forint (teljesítés 0 Ft). Működési kiadások eredeti 

előirányzat szerint 349 333 ezer, módosított előirányzat szerint 97 838 ezer (teljesítés 0) forint. 

Belső út építése 5747 ezer, akadálymentesítés pedig 8910 ezer forint összegben valósult meg. 

A személyi juttatások a 184 612 ezer forintról 59 120 ezer forintra, a dologi kiadások 103 893 

ezer forintról 17 889 ezer forintra  módosultak. 

Tekintettel arra, hogy az intézmény fenntartását a Tamási-Simontornyai Városkörnyéki 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása vette át, a feladatátadáshoz kapcsolódóan 

2007. évben ennek megfelelően a TMÖ módosított előirányzatban 158 670 ezer forintot adott 

a társulásnak. A gyönki intézmény pedig 2727 ezer forint végkielégítési juttatásban részesült. 

2007. év jelentős beruházásai között, belső út építése (5747 ezer forint), valamint 

akadálymentesítés (8910 ezer forint) és ételszállító autó (2400 ezer forint) beszerzése szerepel. 

Az intézmény létszáma (2007. XII. 31-én) a 2007. évi költségvetési létszámkeret 

csökkentésével – 115,75, fő, azaz 0. 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 103 893 ezer forint, mely (az intézményi átszervezés 

miatt) 17889 ezer forintra módosult. 

Az értény-barnahátpusztai Idősek Otthona férőhelyeinek száma 55, melyből 10 férőhely az 

idős, hajléktalan személyek ellátását szolgálja. A gondozás személyi feltételei nem 

biztosítottak, emiatt létszámfejlesztés szükséges. Ugyanakkor ellentmondásként a szakmai 

értékelés kifejti, hogy a pénzügyi források szűkössége miatt a fenntartó két álláshely 

megszüntetését rendelte el. A költségvetési keret az intézmény működéséhez alapvetően 

szükséges kiadásokat fedezte. 

Az intézmény 2007. évi működési bevételei eredeti előirányzat szerint 27 208 ezer, a módosított 

előirányzat szerint pedig 4655 ezer forint volt, (teljesítés: 4655 ezer forint).  

A 2007. évi működési kiadások az alábbiak szerint alakultak: eredeti előirányzat 98 808 ezer, 

módosított előirányzat 22 031 ezer forint volt (teljesítés 22 031 ezer forint). 

Az otthon létszáma -33 fővel csökkent a 2007.évi módosított előirányzatnak megfelelően 

(fentebb részletezett integráció miatt).  

A dologi kiadásokra fordítható összeg a 2007. évi eredeti előirányzat szerint 29 060 ezer forint, 

míg a módosított előirányzat 6484 ezer forint. 

A dunaföldvári Szent András Idősek Otthonában ellátott idősek száma 60 fő. A gondozás tárgyi 

feltételei nem felelnek meg az előírtaknak, 2007-ban a költségvetési források szűkössége miatt 

                                                 
54 2007. évi költségvetési adatok forrása: 9/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet a TMÖ 2007. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 
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4 álláshely megszüntetésére került sor (így az intézményben foglalkoztatottak létszáma 71 főről 

67 főre csökkent). Az intézmény a költségvetési forrásaiból, bevételi többletéből, pályázaton 

nyert pénzből biztosítani tudta kötelező feladatait, mely által még fejlesztést is végre tudott 

hajtani. 

Az intézmény 2007. évi működési bevételei eredeti előirányzat szerint 75 003 ezer forint, 

módosított előirányzat szerint 76 961 ezer forint (teljesítés: 77 223 ezer forint). Működési 

kiadások eredeti előirányzat szerint 210 301 ezer, módosított előirányzat szerint 227 371 ezer 

(teljesítés 227 764) forint. 

Az idősek otthonaiban az eltelt évek alatti fokozatos létszámleépítés, illetve az intézménybe 

való bekerülés feltételeinek (2008-tól napi 4 órás gondozási szükséglet szakértői szerv által 

igazolt megléte) megváltoztatása komoly ellentmondásokat hordoz magában. A jogszabályi 

rendelkezés gyakorlatba való átültetése azt jelentené tehát, hogy egy fő ápoló – gondozó (ha 

teljes jogviszonyban van foglalkoztatva), naponta két fő idős embert tud ellátni. A 

létszámleépítésekkel pedig ennek ellenkezője történt. A TMÖ 2008. évi költségvetési 

koncepciója55 ugyancsak „céljai” között szerepelteti, hogy „indokolt esetben létszámcsökkentés 

elrendelésével kell a kiadások csökkentését biztosítani”. 

Fentiekből megállapítható, hogy a vizsgált években az intézmények elsősorban alap-felújítási 

feladatokat tudtak végezni,56 az akadálymentesítés van, ahol megvalósult, de van ahol csak terv 

maradt. Nem cél a szakellátó intézményrendszer fejlesztése, hisz a működtetés rendkívül 

költséges. (Emiatt – alternatív megoldásként – az intézmények más fenntartóhoz való átadása, 

kiszervezése több intézmény esetében is megtörtént). A népesség elöregedési tendenciát és 

mértékét figyelembe véve az alapellátás további fejlesztésének (az otthoni ellátás, gondozás) 

szükségessége mellett, a jövőre nézve nem árt tudatosítani magunkban azt a tényt, hogy 

„mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi 

feladatok ellátásához hozzájárulni”,57 vagyis önmagáról gondoskodni. 

 

 

 

                                                 
55 113/2007. (XI. 30.) Közgyűlési Határozat 
56 Ahogy erre A SMÖ Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2007-2008. szakmai anyag 
is rávilágít, hogy a Somogy megyei intézmények esetében a 2003-2007 közötti időszakban, megyei 
területfejlesztési forrásokból (TEKI, CÉDA) kisebb karbantartási, állagmegóvó munkák elvégzésér nyílt 
lehetőség. 
57 Magyarország Alaptörvényének o cikke.  
Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV (letöltés dátuma: 2012.december 9.) 
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IV. AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER MEGÚJÍTÁSA 

 

Pálné Kovács Ilona 2011. év őszén elhangzott előadásában az önkormányzati rendszer 

reformérettségét alábbiakban nevesítette: 

„…köztudomású, hogy a középszint hiányára megoldást kereső kormányzatok különböző 

területi léptékekkel kísérleteztek a kistérségtől a régióig, axiómaként kezelve a megyék 

negligálását. A megyei önkormányzatok rendkívül ambivalens hatalmi és funkcionális 

pozícionálása erodálta a politikusi és hivatali személyzetet, s mára a megyék által működtetett 

közszolgáltatási intézményrendszer is a csőd szélére sodródott. A megyei önkormányzatok 

krízise azért kezelhető nehezebben, mert szinte egyáltalán nem rendelkeznek saját forrásokkal 

vagy értékesíthető vagyonnal. A helyzetet tehát nem lehet klasszikus válságkezeléssel 

orvosolni, átfogó és gyökeres reformra van szükség, ami alapvetően érinti mind az 

önkormányzati helyi, mind a regionális, mind pedig a központi irányítási szektort.”58 

(…)A középszintű kormányzás kérdésében nem lehet dönteni anélkül, hogy ne látnánk, mi van 

alatta és felette. Amennyiben ugyanis a kistérségi/járási szint megerősödik, illetve a városok 

(megyei jogú városok?) többletfunkciókhoz jutnak, akkor a megyei szint tartalma és szerepe 

nyilvánvalóan másként alakul. Jelenleg ugyanis ez a két szint a Bibó István megfogalmazta 

térszervezési elvek alapján túl közel van egymáshoz. Annak sincs nyilvánvalóan értelme, hogy 

elkülönüljön a nemzeti (hazai) és uniós fejlesztési források menedzselése, s különösen nem 

megyei és regionális párhuzamosságban”.59 

A gyökeres „reformok” pedig egy évvel később az alábbiakban – ahogy korábban azt Pálné 

Kovács Ilona alternatívaként említette – ismét a járások irányába körvonalazódnak. A 2012. évi 

XCIII. törvény, valamint a 218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet rendelkezik a járásokról, 

járási hivatalokról60. Ehhez kapcsolódóan pedig: 2013. január 1-jét követő 60 napon belül azok 

a községi önkormányzatok, melyek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt létre kell 

                                                 
58 Pálné dr. Kovács Ilona: A középszintű önkormányzás változó trendjei című előadása a XIX. Közigazgatási 
Konferencia keretében.2011.szeptember 15. Keszthely 
(http://www.kozszov.org.hu/index.php/konferenciak/82-a-xix-orszagos-jegyz-koezigazgatasi-konferencia)  
59 Pálné dr. Kovács Ilona: A középszintű önkormányzás változó trendjei című előadása a XIX. Közigazgatási 
Konferencia keretében.2011.szeptember 15. Keszthely 
(http://www.kozszov.org.hu/index.php/konferenciak/82-a-xix-orszagos-jegyz-koezigazgatasi-konferencia)  
60 „A járások nem szerepelnek sem az alkotmányben sem az önkormányzati törvényben, ami egyébként közjogilag 
védhető, hiszen kifejezetten az államigazgatás egységei, s a kormánynak alkotmányos felhatalmazása van a saját 

szervezeti apparátusa kiépítésére.”Forrás: A helyi önkormányzati közszolgáltatások jogi szabályozási és 
szakpolitikai környezete. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások 
Intézete. Pécs, 2013. június 30. Kuttaásvezető: Pálné Kovács Ilona és Finta István. www.rkk.hu 
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hozniuk a közös hivatalt. A kétezer fő lakosságszám feletti települések pedig önkéntes alapon 

vehetnek részt a közös hivatalban.  

A közös hivatal megalakításának további feltétele, hogy a közös hivatalhoz tartozó 

önkormányzatnak egy járáson belül kell lennie, illetve a közös hivatalt alkotó települések 

közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól. 

Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor a város 

a székhely település. Ha községek hozzák létre, úgy a székhelytelepülést a közös önkormányzati 

hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg. 

Közös hivatalt alakítani, megszüntetni, ahhoz csatlakozni, abból kiválni önkormányzati 

ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat követő 60 napon belül lehet. 

A Belügyminisztérium modellje szerint 21 585 fő köztisztviselő ismerhető el (ezt lehet 

figyelembe venni a finanszírozás során is). Összehasonlításul, a 2011. évi önkormányzati 

beszámolók alapján a polgármesteri hivatalokban, körjegyzőségi hivatalokban foglalkoztatott 

köztisztviselők száma (megyei önkormányzatokat nem számítva) 38 973 fő.61 

Az irány jónak mondható, még ha ez mintegy 17 388 fő „áldozatot” is fog jelenteni a 

közigazgatásban… 

A nagy ívű reformprogramok és újabb megszorítások, átalakítások és elvonások hatására előáll 

az újabb probléma, hogy – megélhetési gondok kényszerítette külföldre költözés miatt - nem 

marad polgár az országban, akik igénybe veszik majd ezen új szuperhivatalok 

„emberközeliségét”… (17 388 fő egy része nyugdíjba kerül, a fennmaradó részének pedig a 

munkaerőpiacon kell elhelyezkedni, amire jelenleg nincs kereslet, hiszen jelenleg is sokan 

dolgoznak azért közmunkaprogramban mert nincs elég munkahely az országban) A 

közmunkaprogram hatása látszik a környezet rendezettségén, de túl sokan dolgoznak benne és 

ez nem viszi előre az ország gazdaságát). 

Érdemes lenne megfontolni Pálné Kovács Ilona meglátását, mely szerint: „Az önkormányzati 

rendszer reformra szorul, de ettől el kell választani a kríziskezelést. Az önkormányzati reformot 

alaposabban kellene előkészíteni, fokozatosan kellene végrehajtani, tanulva a múlt hibáiból. 

Modellszámításokra, kísérleti programokra, és természetesen alapos helyzetértékelésre, 

szakmai és önkormányzati politikai vitákra lenne szükség”.62 Pálné Kovács Ilona javaslatából 

                                                 
61 Farkasné dr. Gasparics Emese belügyminisztériumi önkormányzati helyettes államtitkár: Az önkormányzati 
rendszer megújításának néhány időszerű kérdése című előadása. XX. Közigazgatási Konferencia 2012. szeptember 
28. Keszthely. (http://www.kozszov.org.hu/) 
62 Pálné dr. Kovács Ilona: A középszintű önkormányzás változó trendjei című előadása a XIX. Közigazgatási 
Konferencia keretében.2011.szeptember 15. Keszthely 
(http://www.kozszov.org.hu/index.php/konferenciak/82-a-xix-orszagos-jegyz-koezigazgatasi-konferencia) 
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a szakmai viták fontosságát szeretném kiemelni. Tapasztalataim szerint ez Magyarországon a 

legkevésbé sem működik. Emiatt ezen jogos „igény” megvalósulására remény nem sejlik fel..  

Az ágazat évek óta tartó „vergődését” az alábbiakban látom: az ágazat érdekérvényesítő 

képessége – az ágazatban rejlő komoly humánerőforrás potenciál ellenére is - csekély. Holott a 

benne dolgozó szakemberek többsége valóban elhivatott, az érdemi és ésszerű változtatásokra 

hajló, de az elmúlt évek felsőbb vezetés irányába történően felesleges erőfeszítésekbe már teljes 

mértékben belefáradó. Az elmúlt években, több ízben is sor került a szociális szférában dolgozó 

szakemberek változtatási igényeinek, javaslatainak ésszerű – akár munkacsoportokban történő 

-, szakmai állásfoglalásokban, illetve „nyílt levelekben” történő megfogalmazására (ágazaton 

belül), de megfigyelhető, hogy a „döntéshozó” hatalom valódi kooperálásban, 

együttműködésben egyáltalán nem gondolkodik. Minden döntés, mely az ágazatot érintően 

születik, „felülről” determinált és a „végeken” munkát végző szakemberek tapasztalatait, 

meglátásait, javaslatait teljes mértékben figyelmen kívül hagyja. 

Véleményem szerint Magyarországon – kiragadva a szociálpolitika tárgyköréből az idős 

emberek gondozására szerveződött szélesebb értelemben vett ellátórendszert – sikeres, 

előremutató és a valós igényekre reagáló időspolitika kizárólag a – még – területen dolgozó, 

illetve a területet kutató szakemberek – döntéshozást megelőző folyamatba való – nem felszínes 

bevonásával, rendszeres, tematikus és kellő anyagi támogatással szervezett (K+F) kutatásokkal, 

valamint a nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok hazai átültetésével63 valósítható meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Zárol Evelin: Idősellátás az Európai Unió egyes országaiban. Comitatus XXII. évf. 211. szám 41-54. o. 
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V. A CIVIL SZERVEZETEK IDŐSELLÁTÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPE 

 
Ezen alfejezetben amellett, hogy bemutatom a civilek fogalmi keretét, valamint a működésüket 

meghatározó jogszabályokat, a civil szervezetek szociális szolgáltatásokban, kiemelten pedig 

az idősellátásban betöltött szerepére térek ki, a civilek önkormányzatokkal történő lehetséges 

együttműködési formáinak keretein belül pedig egy sikeres Baranya megyei példát szeretnék 

bemutatni. 

A téma iránti érdeklődésemre az ad okot és alapot, hogy magam is olyan, korábban megyei 

önkormányzat által fenntartott idősek otthonában dolgoztam, mely ma már civil szervezet 

irányítása alatt áll. Keresem a magyarázatot arra, hogy milyen megfontolásból adja át az 

önkormányzat a korábban általa, - a szociálpolitika keretrendszerébe tartozó - intézményt, 

szolgáltatást. Melyek lehetnek az előnyei, illetve hátrányai az önkormányzati, illetve civil 

feladatellátásnak. 

A rendszerváltás utáni civil szervezetek jellemzőinek, működési sajátosságainak, azok 

önkormányzatokkal való együttműködési lehetőségeinek bemutatására törekedve számtalan 

tudományos írás jelent már meg (Kuti, 1992; Kuti, 1998; Bartal, 1999; Harsányi – Széman, 

1999; Csegény – Kákai, 2001; Kákai, 2004, Bartal , 2005; Kinyik-Vitál, 2005; Bíró, 2005; 

Kákai, 2009; Bocz, 2009; Bíró 2009; Sebestyén, 2011).  

A civil szektor kutatói a nonprofit szektor jellemzőit az alábbiakban foglalják össze: 

profitszétosztás tilalma; kormánytól való függetlenség; önkéntesség, öntevékenység; 

önkormányzatiság; intézményesültség. 

1. A civil szektor jogi szabályozása 

A ma összefoglalóan nonprofitként hivatkozott szervezetek szabályozását elsősorban a Polgári 

Törvénykönyv egyes jogi személyekről szóló rendelkezései, valamint az adó-és pénzügyi 

jogszabályok tartalmazták.64 

A civil szektor jogi környezetének remek összefoglalását meglátásom szerint Bíró Endrénél 

találjuk,65 aki négy jogalkotási periódust határoz meg: 

 

1. Rendszerváltás kori (1989-1991) jogalkotás. Bíró ide sorolja az alkotmánymódosítást 

(1989), egyesülési törvényt (1989. évi II. törvény), párttörvényt (1989. évi XXXIII. 

                                                 
64 Bocz János: A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon. A A magyar nonprofit szektor az 
1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig. Szociológiai Doktori Iskola. Budapesti Corvinus Egyetem 
Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet Budapest, 2009. Ph.D. értekezés 
65 Bíró Endre: A civil nonprofit szektor jogi környezete. In: Civil Szemle 2009/1-2 pp: 22-34 
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törvény), a Ptk-módosítás alapítványi szabályozását (1990), a bírósági nyilvántartásba 

vétel a korábbi engedélyezés helyett az egyesületeknél és alapítványoknál (1990), új 

adótörvények. 

2. 1992-1999 között a civil nonprofit szervezetek működésének és tevékenységének jogi 

szabályozása fejlődött. Az 1993. évi XCII törvény megalkotta a köztestület, 

közalapítvány és közhasznú társaság formáit, míg az 1997. évi CLVI közhasznúsági 

törvény létrehozta a közhasznú és kiemelkedően közhasznú szervezet kategóriáit. Az 

1996. évi CXXVI törvény SZJA 1%-os rendelkezése új keretet teremtett a civil 

szervezetekkel való költségvetési és lakossági kapcsolatokban66. Ugyanakkor a korábbi 

liberális adókedvezményi szabályozást egy fiskális szemléletű adójogi rendszer váltotta 

fel, melynek legfőbb jellemzője, hogy a civil szervezet is társasági adót köteles fizetni, 

ha bevételének 1/10-ét meghaladják a vállalkozási bevételek. A civil szervezetek 

ingyenes használatában álló ingatlanok, létesítmények tulajdonba adását rendezte az 

1997. évi CXLII. törvény, majd annak 1999. évi CVII. törvénnyel történő módosítása. 

3. A 2000-2006 közötti időszakot a támogatási rendszer átalakulása jellemezte. A Nemzeti 

Civil Alapprogramról (NCA) szóló 2003. évi L törvény új alapokra helyezte a korábban 

hivatali, majd országgyűlési bizottsági, majd ismét kormányhivatali elosztású „civil 

szervezete működési támogatása” központi költségvetési forrásokat. (Az NCA lényegi 

sajátosságaira, annak működési tapasztalataira egy Állami Számvevőszéki Jelentés 

alapján valamivel később részletesen is kitérek). A 2006. évi V. törvény a közhasznú 

társaságokat rövid idővel megszüntetni rendelte. A kormányzati civil stratégia67 2002-

                                                 
66 Az egy százalékos támogatások megoszlása a kedvezményezettek szervezeti formája szerint 1997, 2000. 2006 
(Forrás: Kuti Éva Az első tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében. In: 
Esély Társadalom- és Szociálpolitikai Folyóirat 2008/6. p. 80. 
 

Szervezeti forma 1997 2000 2006 
Alapítvány, közalapítvány 85,3 84,6 80,6 
Egyesült, klub 14,6 15,0 18,6 
Érdekképviselet 0,1 0,4 0,7 
Közhasznú társaság 0,0 0,0 0,1 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

 
67 A kormányzati civil stratégia alapelvének kulcsmondata a kormányprogramban: „Autonóm civil társadalmat 
partnernek tekintő állam”. Ebből fakadóan a kormány felismeri és elismeri a civil szervezetek jelentőségét a 
tásadalmi demokratizmus kiteljesedésében, a polgári szabadságjogok és a személyiség megvalósításában; 
tiszteletben tartja a civil szerveződések függetlenségét; meg kívánja szüntetni a civil szervezetek politikai 
függőségét; úgy tekint a civil szervezetekre, mint az Európai Unióhoz történő csatlakozás során a kultúrák, a 
polgárok, az egyének csatlakozásának fontos színterére; nélkülözhetetlennek tartja a civil szervezetek 
tevékenységét az önkéntesség, az öntevékenység, az önsegélyezés és a társadalmi szolidaritás országformáló 
erejében; a társadalmi párbeszéd és érdekegyeztetés szerves részeként tekinti a civil szervezeteket és azok legitim 
képviselőit a nyitott jogalkotás szellemben biztosítja a civil szervezetek részvételének lehetőségét a jogszabályok 
előkészítésében; biztosítja a civil a szervezetek jogszabályi feltételrendszerét; közreműködik a civil szervezetek 
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ben jelent meg kormányhatározat formájában. A kormány 2007. évben fogadta el a 

„civil szervezetekkel történő együttműködés irányelvei” című dokumentumot, mely 

alapján a civil kapcsolatokért a Kormányban felelős munkaügyi miniszter kiadott egy 

2007-2010 közötti évekre vonatkozó intézkedési tervet. A 2004. évtől bevezetett 

költségvetési tervezési gyakorlat az egymást követő éves költségvetési tervezetekben 

szakított a civil szervezetek külön költségvetési soron történő „alanyi” támogatásának 

gyakorlatával, s igyekezett a feladatfinanszírozás keretei közé helyezni az állami szerve 

civil nonprofit szervezetekkel történő kapcsolatait. Ennek következtében jelentős 

mértékben csökkent a civil szervezetek állami támogatása, viszont növekedett a 

programtámogatások, szolgáltatásvásárlások, megbízások mennyisége és értéke is. Az 

elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény jelentős lépés volt a 

civilek érdekképviseleti lehetőségeinek bővülésében. 

4. Ezen jogalkotási periódus (2007-től kezdődően) az állam-civil kapcsolatok átláthatóvá 

tételére, tisztítására és ellenőrizhetőségére irányul közpénzügyi törvény 

összeférhetetlenségi szabályai (2007. évi CLXXXI. törvény), a költségvetési törvények 

direkt civil szervezeti támogatásainak már korábban említett csökkentése, a nonprofit 

gazdasági társaság szektorsemleges szabályozása (2006. évi V. törvény), a közcélú 

adományozás adókedvezményeinek csökkentése és megvonása (különleges 

jelentőséggel bír az általános forgalmi adóról szóló törvény 2007. évi olyan irányú 

módosítása, amely ÁFA fizetési kötelezettséget ír elő a vállalati adományozó számára 

az általa áruban vagy szolgáltatásban nyújtott közcélú adomány után. Civil szempontból 

a Polgári Törvénykönyv 2008. évi sikertelen kodifikációs kísérlete jellemezte. Módosult 

az SZJA 1 %-os törvény is, egyszerűsítve a felajánlások és kezelésük, valamint a 

felhasználási hirdetmény közzététele szabályait. Az NCA törvénymódosítás értelmében 

a közpénzügyi törvény összeférhetetlenségi szabályit fordították le az alapprogramra, 

valamint bevezették a pályázó által benyújtható kifogás intézményét a törvénysértő 

kollégiumi határozat ellen. Az adótörvények tovább szigorítottak a közcélú 

                                                 
tevékenységéhez és működéséhez elengedhetetlen pénzügyi források megteremtésében; épít a civil szervezetekre 
a közszolgáltatások teljesítésében; a szektorsemlegesség elve alapján kész az egészségügy, az oktatás, a szociális 
ellátás,  kultúra, a környezetvédelem stb. területén a minél szélesebb körű munkamegosztásra;  a tudás alapú és az 
informatikai társadalom kiépítésének szerves résztvevőjeként számít a civil szervezetekre; megteremti annak a 
jogszabályi feltételeit, hogy a civil szervezetek bekapcsolódhassanak a területfejlesztés és regionalitás 
folyamataiba; épít a civil szervezetek tevékenységére az édekvédelem ülönböző területeinek ellátásában (pl. 
fogyasztó- és környezetvédelem, emberi-kisebbségi.betegjogok stb); kész az egyenrangú partneri kapcsolatokra a 
szetor által delegált, választott legitim képviselőkkel; elvárja a közigazgatás valamennyi szervezetétől a felsorolt 
elvekkel való azonosulást, szemléletével, intézkedéseivel követendő példát mutat az önkormányzatoknak. Forrás: 
Szász Anna: A kormány civil stratégiája. Esély Társadalom- és szociálpolitikai folyóirat. 2003/1. 
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adományozáshoz rendelt adókedvezmények feltételeiben (a „kedvezmények” lassan a 

nullához közelítenek). A 2007-2008 években megfigyelhető, hogy a jog nem a tartalmat 

generálja (lehetővé téve ezzel minél több civil szervezet közhasznú tevékenységét), 

hanem a formát és a kereteket szabályozza. A nonprofit jogi szabályozás filozófiai 

váltásának lényegét talán az mutatja be leginkább, hogy a bevett állami szabályozás 

irányából közelítés („Ahol a magánszektor véget ér, ott kezdődik az állam”) helyébe az 

„Ahol az állam véget ér, ott kezdődik a magánszektor” állítás kerüljön. Az állami 

önszabályozás az, ami a magánszektor (s benne a nonprofit szektor) határait megszabja. 

Kifejezi azt a paradigmaváltást, amely a jog szabályozási tárgyköreiben végbe megy: 

az államon kívüli alanyokra vonatkozó szabályok helyébe egyre több területen az állami 

szervek eljárási szabályai és ezen eljárások tatalmi követelményei kerülnek. A nonprofit 

szektorra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy például a közhasznú szervezetekre 

vonatkozás egyre kisebb részben tartalmaz majd magára a szervezetre előírásokat, s 

egyre nagyobb részben arra az állami, önkormányzati szervre, amely erőforrásokat 

szeretne bevonni közfeladatai ellátáshoz a nonprofit szektorból. 

Bíró Endre szerint a civil szervezetekre vonatkozó jogi szabályozás és jogalkalmazással 

kapcsolatos egyik legfőbb probléma a 2007-2008. években is az, hogy, hogy a törvény 

nem azt mondja meg, hogy a civil szervezetek mit várhatnak el az államtól, hanem hogy 

az állam mit vár el a civil szervezetektől! 

A 2007-es évvel kapcsolatban Bocz János68 meg megemlíti a 1065/2007. (VIII. 23.) 

kormányhatározatot a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes 

intézkedésekről, melyben többnyire 2008-ban lejáró határidőkkel, 11 pontban 

fogalmazták meg a cselekvési célokat és feladatokat a kormányzati- és más 

államigazgatási szervek számára.69 

                                                 
68 Bocz János: id. mű 
69...„Civil információs portált kell működtetni, amelyen elérhető a minisztériumok és egyéb központi 
államigazgatási szervek által az Interneten közzétett, civil szervezetekre vonatkozó minden nyilvános 
információ...;  
• ...a civil információs portálon létre kell hozni azt a felületet, amelyen keresztül a központi államigazgatási szervek 
által vezetett, Interneten elérhető nyilvános adatbázisok civil szervezetekre vonatkozó adatai, valamint a társadalmi 
szervezetekről és alapítványokról vezetett közhiteles nyilvántartás adatai egy helyen lekérdezhetők és 
megjeleníthetők (országos civil adatbázis)...;  
• ...meg kell újítani a társadalmi szervezetek és alapítványok közhiteles nyilvántartását. Országos, bíróság által 
vezetett nyilvántartási rendszeren keresztül kell biztosítani az elektronikus nyilvántartásba vételt és változás-
bejegyzést, létre kell hozni a társadalmi szervezetek és alapítványok egységes, nyilvános azonosítóját. Elő kell 
készíteni az ehhez szükséges jogszabály-módosításokat...;  
• ...az adminisztrációs terhek csökkentése és az egyenlő esélyű hozzáférés előmozdítása érdekében a civil 
szervezetek vonatkozásában is bővíteni kell az ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ügyintézés formáit, 
különös tekintettel az állami szervek felé történő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére és a pályázati 
eljárások során a párhuzamos adatszolgáltatások elkerülésére...;  
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A civil szervezetek létrehozásának, működésének, beszámolási kötelezettségének jogi 

szabályozása önmagában kevés. A civil szervezetek létrehozását – azok állami, önkormányzati 

szervezetek mellett történő létrejöttét – kiaknázható pénzügyi források nélkül igen nehéz lenne 

ösztönözni. A civil szervezetek számára olyan stabil pénzügyi forrás megteremtése volt 

indokolt – a számukra kiírt ad hoc pályázati lehetőségek mellett -, mely konkrétan 

Magyarország központi költségvetésében szerepel. A Nemzeti Civil Alapprogram ezt hivatott 

szolgálni. 

2. Nemzeti Civil Alapprogram
70 

 

A 2003. évi L. törvényben foglaltak értelmében az Alapprogram célja a civil társadalom 

erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a kormányzat és a civil 

társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az állami, önkormányzati 

közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében. 

Az Alapprogram a Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetek számára, 

azok működéséhez és tevékenységéhez biztosít központi költségvetési támogatást. 

Az Alapprogramból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:71 

- civil szervezetek működési támogatása 

- civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 

- civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények 

támogatása 

- nemzetközi kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, 

hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, 

                                                 
• ...a kormányzat munkáját segítő, civil részvétellel működő tanácsadó, javaslattevő, véleményező testületekre 
vonatkozó szabályokat át kell tekinteni, és szükség szerint módosítani kell annak érdekében, hogy a civil 
résztvevőre vonatkozó javaslattétel. Bocz János: id.mű 
70 2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról. In: Esély Társadalom- és Szociálpolitikai Folyóirat 
2003/5. pp: 80-89 
71 Az Alapprogram pénzügyi forrása:  

- Az Alapprogram céljainak megvalósítását a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetének 
„Nemzeti Civil Alapprogram” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata szolgálja. 

- Az Alapprogram bevételei: magánszemélyek jövedelemadójaként ténylegesen befizetett összeg 1 %-ából 
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. Törvény 4. §-ában megjelölt kedvezményezetteknek ténylegesen kiutalt 
jövedelemadó-hányaddal megegyező összeg; jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és 
természetes személyek önkéntes befizetései, adományai; költségvetési céltámogatások; jogszabályban 
meghatározott egyéb bevételek. 
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nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok 

támogatása 

- a civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és 

nyilvántartási feladatok támogatása 

- a civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő 

tevékenység és intézmények támogatása 

- civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása 

- civil szervezetek pályázati önrészeinek biztosítása 

- adományosztó szervezeteknek szóló juttatás az Alapprogram Tanácsa, illetve 

Kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról 

szóló döntései alapján 

- az Alapprogram működésével kapcsolatos költségek fedezete. 

 

Láthatjuk, hogy az Alapprogramban megfogalmazott, civil szféra működését segíteni hivatott 

célok remekbeszabottak. Nézzük azonban, hogy a valóságban mely tapasztalatok 

fogalmazhatók meg működésével kapcsolatban. Mindezek összegzését egy valóban autentikus 

forrás72 segítségével teszem meg. 

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban ÁSZ) által 2011. decemberében végzett ellenőrzés 

célja annak értékelése volt, hogy az Alapprogram működési és szakmai támogatásának 

rendszerében biztosította-e a szabályozási és intézményrendszere, a támogatás elosztása és 

felhasználásának kontrolja a társadalmi és civil kapcsolatok fejlődését. Az ellenőrzés a 2008-

2010. évek közötti időszakra terjed ki. 

A végzett ellenőrzés kapcsán az alábbi főbb megállapítások tehetők: 

- Az NCA szabályozási és intézményrendszere, a támogatások elosztása és 

felhasználásának kontrollja, nem biztosította a társadalmi és civil kapcsolatok 

eredményes fejlődését, nem mozdította elő az állami és önkormányzati közfeladatok 

hatékonyabb ellátását 

- Az NCA támogatási céljainak a pályázói igényekkel való összehangolását nem 

értékelték, nem vizsgálták felül. 

- Az NCA működésének kezdete óta változatlan a forrásmegosztás aránya, a támogatások 

szabályozása körében nem módosítottak a működési támogatás alapjának 

                                                 
72 Állami Számvevőszéki Jelentés a Nemzeti Civil Alapprogram működésének-támogatásának hatásáról, 
figyelemmel a társadalmi és civil kapcsolatok fejlődésére, egyes kiemelt fontosságú közhasznú feladatok 
hatékonyabb ellátására (1127) Budapest, 2011. december 
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meghatározásán és nem változtattak az egy civil szervezetnek, egy költségvetési évben 

nyújtható támogatás felső határán 

- Az NCA szervezete széttagolt (intézményrendszerét a Tanács, a kollégiumok, a kezelő 

szervezet és a társadalmi civil kapcsolatokért felelős miniszter által irányított 

minisztérium alkották), azt a felelősség hozzárendelése nélküli feladatmegosztás és 

koordinációs hiányosságok jellemzik. 

- A Tanács elvi döntései meghozatala érdekében a testület tagjaiból állandó és alkalmi 

munkacsoportokat hozott létre, amelyek egy része feladatait nem látta el. Elmaradt az 

indikátorok teljes körű meghatározása, a monitoring rendszerek kialakítása. A 

támogatások hasznosulásának nyomon követését a szabályozások nem írták elő, nem 

határozták meg a támogatási célok megvalósulásának szakmai, és hatékonysági  

jellemzői értékeléséhez alkalmazandó szempontrendszert. 

- A szakmai pályázatok céljai nem fedték le teljes mértékben az NCA törvényben 

megfogalmazottakat. A NCA működtetése során nem tették lehetővé a hosszabb távú 

projektek finanszírozását, az azokhoz való önrész támogatását, valamint nem éltek a 

visszatérítendő támogatás odaítélésének lehetőségével. A támogatási rendszer 

működésének hatékonyságát és eredményességét továbbra is gátolta a pályázatok teljes 

megvalósulásának hosszú időtartama, amelyet már a korábbi ÁSZ jelentés is kifogásolt. 

- Az NCA ellenőrzési funkcióinak összehangolt, rendszerszerű szabályozását a Tanács 

nem dolgozta ki, nem teremtette meg a támogatási rendszer hatékonyabb működésének 

feltételeit. A határozatainak végrehajtását nem ellenőrizte, a pályázati kiírások előzetes 

kontrollját nem alakította ki, a támogatások hasznosulásának vizsgálatát nem végezte 

el. 

Az ellenőrzött civil szervezetek 2008-2010. év között 571,9 millió Ft bevételből gazdálkodtak, 

amelynek 52,8%-a az államháztartás alrendszereiből származott. Az állami támogatás 

meghatározó szerepet töltött be a szervezetek tevékenységének finanszírozásában, amely a 

2008. évi 810,9 millió Ft-ról 2010. évre 1197,6 millió Ft-ra növekedett. Az NCA működési és 

szakmai támogatásai 633,1 millió Ft-ot tettek ki, amely az államháztartásból nyújtott összeg 21 

%-át jelentette. 

A civil szervezetek közül minden hatodik a vizsgált időszak átlagában legalább 90%-ban az 

NCA működési és szakmai támogatásából fedezte közhasznú tevékenységét, amely nem nyújt 

garanciát a folyamatos feladatellátásra, fenntarthatóságra. A támogatási rendszer 

hiányosságának tulajdonítható, hogy a szervezetek több millió forintos támogatáshoz úgy 
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juthatta, hogy a pályázatok elbírálásánál nem volt előírás a stabil működés feltételeinek 

vizsgálata (!) 

Ugyancsak szabályozási73 és ellenőrzési hiányosságokra vezethető vissza, hogy a 

számvevőszéki ellenőrzés az eredeti bizonylatok, bemutatott dokumentumok és benyújtott 

pénzügyi elszámolások felülvizsgálata eredményeként 19 549 ezer Ft összegű eltérést állapított 

meg. Az eltérésből közel 10 millió Ft teljesítése nem volt dokumentált, mintegy hatmillió Ft 

elszámolása nem felelt meg a jogszabályoknak, a fennmaradó összeg felhasználása eltért a 

céltól és a szerződéses előírástól (!) 

A számvevőszéki ellenőrzéssel feltárt – 2006-ban már jelzett (!) – szabálytalanságok és 

rendszerhibák, valamint az NCA törvényben megfogalmazott célok teljesítésének elmaradása 

a rendszer új intézményi és szabályozási alapokra helyezését indokolja.  

Az Állami Számvevőszék a feltételek megteremtését a (akkor még készülő, most már hatályban 

lévő) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról (továbbiakban: Civil törvény), illetve annak 

végrehajtási rendeleteiben tartja lehetségesnek és szükségesnek, külön kiemelve az 

átláthatóság, elszámoltathatóság és ellenőrzés követelményeit. 

A készülő Civil törvény kapcsán a Civil Web Tv munkatársai riportot készítettek dr Bartal Anna 

Mária kutató, egyetemi tanárral74  

A riportban Bartal az alábbiakat emeli ki:  

- Legfontosabb megállapítás: jelenleg nincs, emiatt szükséges egy 

közmegegyezés a közjóról (amit az önkormányzati, valamint a civil 

társadalom egyaránt elfogad), melyhez az adókedvezmények 

kapcsolhatók. 

- 2005-től megfigyelhető, hogy a nonprofit szervezetek bevételeinek 

43-47% -át az állami bevételek alkotják, mely függőségi helyzetet 

teremtett az állami és civil szervezetek között. A nonprofit civil 

szervezetek legfontosabb jellemzője a gyors reagálás, rugalmasság, 

                                                 
73 Az NCA-ból adott támogatások ellenőrzését a 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet dokumentum alapú 
elemzésben szabályozza. A dokumentumelemzésnek az alábbiakra kell kitérnie: a támogatási szerződésben 
foglaltak teljesítésének ellenőrzése; megvizsgálni, hogy a benyújtott számla valós költségeken alapul és a 
jóváhagyott cél érdekében merült fel és megfelel a támogatási szerződésben vállalt szakmai célkitűzéseknek; a 
kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások betartása;  
74 Interju Bartal Anna Mária kutatóval a készülő civil törvényről 1.  
(Forrás: http://www.civilwebtv.hu/?modul=1&action=1&item=219, 2. 
(Forrás:http://www.civilwebtv.hu/?modul=1&action=1&item=220 
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de az elmúlt évek rontottak a szervezetek rugalmasságán és 

„államfüggőséget” hoztak létre. 

- A civilek kevésbé tudják a társadalmat megszólítani, pedig eredetileg 

épp a társadalom táplálja őket. Emiatt a civileknek vissza kell 

találniuk a társadalomhoz, eredeti bázisukhoz. Ehhez azonban újra 

érdekessé kell válniuk a társadalom számára. 

- Hiányoznak a közgazdasági számítások az adóbevételek kiesése 

tekintetében 

- A jelenlegi pályázati rendszer szubjektív az adóbevételek 

objektivitásával szemben 

- Új, reménykeltő színfoltnak tekinthetők a civilek palettáján 

megjelenő, kis létszámú akcionalista csoportok (melyeket egy adott 

élethelyzet hoz létre, nem kérnek az államtól pénzt a működésükre, 

mint szervezet nem akarják bejegyeztetni magukat, azt és addig 

csinálják, amihez kedvük van) 

3. Civil törvény 

Nézzük meg, hogy a civil szervezetek működését érintő Állami Számvevőszéki jelentésben 

megfogalmazott ajánlások tekintetében, valamint a hazai civil szektor meghatározó kutatójának 

gondolataiból látunk-e valamit visszaköszönni a civil törvényben. A törvény az alábbiak 

szabályozására tér ki: 

 egyesülési joga alapján létrejött szervezetek 

 a civil szervezetek csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárása 

 a civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés 

 a civil szervezetek nyilvántartása 

 a civil szervezetek gazdálkodása 

 a civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályai 

 a közhasznú jogállás megszerzésének feltételei 

 a közhasznú szervezet működésével kapcsolatos különös szabályok 

 a közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályok 

 a közhasznú működés felügyelete, a közhasznúsági nyilvántartás 

 civil információs centrumok 

 a civil szervezetek állami támogatásának különös szabályai 

 Nemzeti Együttműködési Alap 
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A törvény értelmében a „Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: Alap) az Áht. szerinti 

- a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, valamint a közjó kiteljesedését, 

illetve a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató - központi költségvetési 

előirányzat”.  

A Bartal Anna Mária kutatóval folytatott interjúban elhangzottakhoz kapcsolódva a törvény 

alkalmazza a közjó fogalmát, ugyanakkor annak értelmező rendelkezései alatt (vélhetően a 

fogalom teljes körű meghatározása „túl nagy - kvázi vállalhatatlan - falat volna”) nem tisztázza 

ennek tartalmai jelentését. 

A törvény felhatalmazó rendelkezései között az alábbiakra bukkanhatunk:  

Felhatalmazást kap a miniszter, hogy 

 az Alapkezelő szervének kijelölését, az Alap kezelésének, az Alap működésére 

fordítható forrás mértékének, a visszatérítendő támogatás és az Alap felhasználásának 

a részletes szabályait, az ellenőrzés és beszámolás rendjét, valamint a pályázati 

rendszerre vonatkozó további előírásokat az államháztartásért felelős miniszterrel 

egyetértésben, 

 a Civil Információs Portál, a Civil Információs Centrumok hálózata, illetve a 

támogatások összehangolását szolgáló monitoring rendszer működtetésének és az e 

törvényben meghatározott adatok honlapon történő közzétételének részletes 

szabályait, 

 a Tanács és a kollégium létesítésére, működésére, valamint az összeférhetetlenségre 

és a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó részletes eljárási szabályokat, 

 az Alap testületeinek tevékenységével és az Alap működésével kapcsolatos 

beszámolók tartalmi elemeit, a beszámolás rendjét, 

 a Tanács tagjának és a kollégium tagjának járó költségátalány és a költségtérítése 

elszámolásának szabályait az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben, 

rendeletben szabályozza.  

 

A törvény 70. § - ában foglaltak értelmében:  

- A kollégiumok és az Alapkezelő minden év március 31-éig megküldik a 

Tanácsnak az előző évi tevékenységükről, valamint az Alap működésével 

kapcsolatos tapasztalataikról - a miniszter rendeletében meghatározott 

szempontok szerint - elkészített beszámolót. 
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- A Tanács minden év április 30-áig megküldi az Országgyűlés illetékes 

szakbizottságának az Alap testületeinek és az Alapkezelő előző évi 

tevékenységéről, valamint az Alap, illetve a támogatási rendszer működéséről 

szóló - a miniszter rendeletében meghatározott szempontok szerint elkészített 

és a tagok legalább kétharmadának egyetértésével elfogadott - beszámolóját. 

- A Tanács, a kollégiumok és az Alapkezelő a feladatkörüket érintő kérdésben a 

miniszteri megkeresés kézhezvételét követő harminc napon belül tájékoztatják 

a minisztert. 

 

A majdan 2012. június 30-ától hatályba lépő civil törvényben foglalt átmeneti rendelkezések 

között az alábbiak lelhetők fel: „A Nemzeti Együttműködési Alap testületei a 70. § szerinti 

beszámolók benyújtására első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan kötelezettek”. 

Vagyis az Állami Számvevőszék által már 2006-ban is megfogalmazott átláthatóság, 

elszámoltathatóság és ellenőrzés triumvirátusának hiátusára 2012-től kezdődően látszik 

„valamiféle” megoldás körvonalazódni… 

 

4. Önkormányzati és civil szervezetek útján történő feladatellátás 

A rendszerváltás egyik legfontosabb állomásának tekinthető az önkormányzati rendszer 

létrejötte75. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CLIV törvény  8. §. (1) bekezdésében 

foglaltak értelmében a helyi önkormányzatok feladata a helyi közszolgáltatások körében: (…) 

a szociális ellátásról (…) való gondoskodás. 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény lehetővé teszi, 

hogy a települési önkormányzat a szociális szolgáltatást egyházi, vagy nem állami szervvel, 

fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.76 

 

Az önkormányzati feladatellátás módjai tekintetében közvetlen, illetve közvetett 

feladatellátásról77 beszélhetünk. A közvetlen ellátási forma körébe tartoznak az államháztartás 

                                                 
75 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CLIV törvény 
76 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120. §-a. 
77 Kassó Zsuzsanna Feltételek az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködéshez. Hogyan 
válhatnak képessé az önkormányzatok az együttműködésre? In: Együttműködési lehetőségek civil szervezetek és 
a helyi önkormányzatok között. Kézikönyv civil szervezetek és önkormányzatok számára. Szerk. Tóbiás László. 
Kiad. [a] Hálózat a Demokráciáért Program. 2. kiad. [Bp.] Tuff 1999. 127-147 p. 
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alrendszereibe tartozó intézmények által ellátott feladatok, míg közvetett feladat ellátási mód 

esetén az önkormányzatok szerződést kötnek az adott feladat ellátására. 

 

A közvetlen feladat ellátás előnyei között olyan tényezőket sorolhatunk fel, mint: 

- a feladat ellátás biztonsága 

- folyamatos rendelkezésre állás 

- belső szabályzatokkal, munkaköri leírásokkal biztosítható feladatellátás minősége 

- közvetlen és folyamatos lehetőség a teljesítmények mennyiségi és minőségi alakítására 

- rendelkezésre állnak a korábbi tapasztalatok 

- minden évben felülvizsgálható a feladatellátás 

- könnyebb ellenőrizhetőség, 

 

ezzel szemben a közvetett feladatellátás javára írható: 

- A feladatellátásból fakadó közvetlen gondok nem az önkormányzatot terhelik 

- Rugalmas reagálás a változásokra 

- Egyéni igényekhez igazítható, változatosabb feladatellátás 

- Szakszerűbb lehet a szolgáltatás megszervezése 

- A szolgáltatás színvonala magasabb lehet 

- Adott szerződés keretein belül jobban ellenőrizhető 

- A szolgáltatás eredménye és teljesítés finanszírozása jobban összekapcsolható 

- A szervezet és az önkormányzat is könnyebben juthat külső forrásokhoz 

 

Az önkormányzati feladatellátás hátrányai: 

- Rugalmatlan 

- Megfigyelhető a piaci érzékenység hiánya 

- Gazdálkodása kevésbé költséghatékony 

- Finanszírozási gondok esetén nem a feladatot törlik, illetve csökkentik, hanem ez 

előirányzatok százalékos csökkentésével kerülnek egyensúlyba a bevételek és a 

kiadások 

- A feladatellátásra csak az önkormányzati költségvetés áll rendelkezésre, nehezebb a 

külső források megtalálása 

 

A közvetett feladatellátás hátrányai: 

- Bizonytalanabb a szolgáltatás léte 



 58 

- Gyakrabban fordulhat elő csőd, mely az addigi feladatellátás azonnali megszűnéséhez 

vezet 

- Nehéz a garanciákat érvényesíteni 

 

Az önkormányzati illetve a civil szervezetek által történő feladatellátásnak is meg vannak tehát 

a maga előnyei, illetve hátrányai.  

Volt, megyei önkormányzat által fenntartott intézmény (idősek otthona) alkalmazottjaként azt 

mondhatom, hogy biztonságosabbnak találtam az önkormányzati alkalmazotti viszonyt (a maga 

beágyazott szervezeti rendszerében) mint ha egy civil szervezetnél tevékenykedtem volna.  

Az elmúlt évek viszonylatában, a pénzügyi források tekintetében sajnálatos módon 

megállapítható volt, hogy az intézmények (most csak az idősek otthonait vizsgálom) részére 

rendelkezésre álló forrás (intézményi költségvetés) 2006. évtől kezdődően évről-évre jelentős 

mértékben csökkent. A 2006. évet megelőző években, megfelelő mértékben volt anyagi forrás 

beruházásokra, fejlesztésekre, jó színvonalú feladatellátást (idősek gondozására) biztosító, nagy 

létszámú alkalmazotti csoporttal. A 2007. évtől (2011. évig tekintve) a rendelkezésre álló 

intézményi költségvetés igen jelentős mértékben lecsökkent. Ez azt jelentette, hogy egyre 

kevesebb pénzből kellett ugyanazt – sőt a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények működését szabályozó jogszabályok (kiemelve az 1993. évi III. törvényt a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, amit a szakma szimplán „salátatörvénynek” 

becéz), illetve végrehajtási rendeleteik folyamatos változásait figyelembe véve - még több 

feladatot, egyre kisebb alkalmazotti létszámmal ellátni.  

A „magam területét”, az idősek ellátását tekintve, az ide-oda csapkodó, olykor meglehetősen 

átgondolatlannak tűnő jogszabály módosítások - melyek nem ritkán a szakmai hozzá nem értést 

tükrözik – jelentősen nehezítik a hatékony és megfelelő színvonalú feladatellátást. Komoly 

problémának és igen szomorú ténynek tartom, hogy egy-egy, a szociális területet érintő 

jogszabály módosítás esetében a „végeken” dolgozó szakemberek nincsenek kellőképpen és 

kellő odafordulással megszólítva. Vagy ha meg is vannak szólítva, a minőségi munkavégzést 

érintő javaslataik közül bizony igen keveset használnak fel a jogalkotók. Úgy gondolom, hogy 

ez egy olyan volumenű kérdés, amit nem lehet csupán „fentről” eldönteni. Tudjuk azt, hogy 

van egy behatárolt, meghatározott keret az ország költségvetésében a polgárok, illetve, ha a 

szociális ellátás rendszerében gondolkodunk a rászorulók érdekében történő egyes feladatok 

ellátására, azonban azt is látnunk kell, hogy annak szakmai tartalommal való megtöltése 

jelenleginél jóval magasabb állampolgári érintettséggel kellene, hogy történjen… 
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Összefoglalva: a szociális területet napjainkban leginkább a rendelkezésre álló pénzügyi 

források elégtelen volta, a szakemberek széles rétegének meg nem hallgatottsága, a jogszabályi 

környezet folyamatos változása, és - ide citálnám még a képzési rendszer rugalmatlan, nem a 

valódi igényekre reagáló állapota - jellemzi. 

A civilek lehetséges funkcióit Sebestyén István az alábbiakban nevesíti: 78 

 Közjavak, közszolgáltatások biztosítása (hiányos állami 

feladatellátás pótlása) 

 Speciális és részigények kielégítése 

 Szolidaritás, jótékonyság (ezen ponthoz Hazai Istvánné szavai a 

legtalálóbbak, mely szerint: „Minél fontosabb szociálpolitikai 

funkciónak tartjuk a nehéz helyzetbe került emberek segítését a 

megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásban, és minél 

hathatósabb védelmet akarunk nyújtani bizonyos társadalmi 

rétegeknek, annál komolyabban kell venni a szolgáltatási szektor 

jelentőségét”79) 

 Érdekegyesítés, érdekérvényesítés és –képviselet 

 Társadalmi ellenőrzés a hatalom felett (a civil társadalom 

érettségét ezen funkció gyakorlása alapján lehet a leginkább 

mérni) 

 Önálló közösségi „ügyintézés”, közéleti aktivitás (a 

szubszidiaritás elvének megfelelően a döntéseket azon a helyen 

kell meghozni, ahol azok hatásai is érvényesülnek) 

 Közösségépítés, közösségi rekreáció 

 Önkifejezés, a tenni akarás terepe 

 

Az alábbi tényezők azonban hátráltathatják az önkormányzatok és civil szervezetek közötti 

közös, eredményes munkát: 

Míg az önkormányzatokat képviseleti demokráciával, paternalizmussal, változó és komplex 

értékrendszerrel, eredmény orientáltsággal, hivatali bürokráciával, bonyolult döntési 

                                                 
78 Forrás: Sebestyén István A helyi önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének dimenziói, a 
kapcsolatrendszer funkcionális elemzésének és mérésének lehetőségei. Doktori értekezés. PTE-BTK 
Interdiszciplináris Doktori Iskola „Helyi területi önkormányzatok, helyi társadalom” doktori program. Pécs-
Budapest 2011. 
79 Dr Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban. Forrás: 
http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/dr._hazai_istvanne_- 
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mechanizmussal, kiszámíthatósággal, lassú reagálással, financiális korlátokkal, 

szabálykövetéssel és felelőséggel jellemezhetjük, addig a civilek főbb meghatározói a részvételi 

demokrácia, függetlenség, állandó és homogén értékrendszer, érték-orientáltság, rugalmasság 

és informalitás, ad hoc jellegű döntések, bizonytalanság, gyors reagálás, humán erőforrás 

korlátok, célkövetés, elkötelezettség. 

 

Összességében azt gondolom, hogy a civil szervezetek nagyobb flexibilitásra – az igényekre 

történő gyorsabb reagálásra -, és szervezetileg hatékonyabb működésre képesek (hisz a létük 

függ ettől). Az önkormányzati döntéshozók részéről egy-egy feladat, intézmény civil szervezet 

részére történő átadásra (kiszerződésre, de erről a későbbiekben részletesebben is szó lesz) 

pedig az a magyarázat, hogy a feladat (vállukról levéve) el van látva, ugyanakkor a civil 

szervezet részére előírt rendszeres beszámolási kötelezettség révén teljes rálátásuk van a 

feladatellátás minőségére. 

Véleményem szerint, ha egy civil szervezet megfelelő szakember gárdával rendelkezik és képes 

a pályázati források kellő intenzitású kihasználásra, akkor jóval hatékonyabb feladat ellátásra 

képes, mint egy állami intézmény. 

 

Önkormányzati támogatás80  

Az önkormányzatok civilek részére történő támogatási formái az alábbiak lehetnek: 

- költségvetési támogatás 

- pályázati alapok 

- ingyenes vagy kedvezményes ingatlan bérlet, esetleg ingatlan átadás 

- helyi adóból átengedett kedvezmények 

- természetbeni támogatások (pl. fénymásolás, postaköltség átvállalása, rendezvényekhez 

ingyenes teremhasználat, stb.) 

- tanácsadás, szakemberek biztosítása 

- helyi lapban megjelenés, honlapon kapcsolódási pontok 

- szakértői megbízások 

 

Az önkormányzati támogatás módja igazodik a civil szervezetekhez. A település non-profit 

szervezetei szempontjából az önkormányzat lehet: 

                                                 
80 Az önkormányzatok és a civilszerveződések együttműködése. (interjú és dokumentumelemzés) Budapest, 
2006. Forrás: www.kszk.gov.hu/data/.../14_resztan_csuth_civilszerv_061031.doc 
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- alapító, társalapító 

- szerződő fél 

- támogató, adományozó 

- tag 

- kedvezményezett (pl. önkéntes munka, közösségi szolgáltatás) 

- együttműködő és vitapartner a helyi közösséget érintő kérdések meghozatalában. 

A meglévő civil szervezetek működésének-, illetve új civil szervezetek létrejöttének 

támogatásához elengedhetetlen a stabil, kiszámítható pénzügyi források megléte.  

Ez azonban sajnálatos módon a jelenlegi viszonyok között igen erős kétségeket hordoz 

magában…81 

 

Dél-Dunántúli sajátosságok82 

 

Baranyában a megyeszékhelyhez kötődik a civil szervezetek fele, valamivel több jut a 

községekre, mint a városokra, ahol is kiemelkedő a mohácsi térség. Baranyában több alapítvány 

működik a megyeszékhelyen, mint egyesület, ezzel az aránnyal nemcsak a megyében 

egyedülálló, hanem a régió másik két megyeszékhelyével (Kaposvár, Szekszárd) történt 

összehasonlításban is, ahol mindenhol az egyesületek aránya van túlsúlyban. Ennek oka 

vélhetően az, hogy Pécs intézményi „sűrűsége” lényegesen nagyobb a másik két 

megyeszékhelyéhez képest, s mint tudjuk, az alapítványok jó része Magyarországon a 

közszektorhoz, nem a magánszektorhoz kötődik. 

A tevékenységi formák tekintetében Baranya kis mértékben tér el a régiós átlagtól, mivel több 

kulturális, oktatási, szociális, településfejlesztési és kevesebb sport, szabadidős és gazdasági 

érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezete van, s ezek közül több a nem közhasznú, mint a 

régió másik két megyéjében. 

                                                 
81 „A Nemzeti Civil Alap (NCA) korábban évente 7 milliárd forint felett rendelkezett, amiből évente mintegy 
tízezer civil szervezet jutott támogatáshoz. Az NCA forrásai ebben az évben először 3,5, majd 2,8 milliárd forintra 
csökkentek. A 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban pedig már mindössze 1,4 milliárd forint szerepel. (…) 
Drasztikusan csökkentek a szektor részére előirányzott szakminisztériumi támogatások, miközben az 
adótörvények változása miatt jelentősen visszaesik az szja civileknek felajánlott 1 százaléka. A hazai kezelésű 
uniós forrásokhoz való hozzájutás is megnehezült, mert ezekhez hazai önrészt kell biztosítani, ami ezentúl aligha 
áll majd a civilek rendelkezésére. Forrás: Összeomlás szélén a hazai civil szektor (2011. november 3.). 
http://www.civilhaz.hu/civil-hirek.html 
82 Forrás: Dél-Dunántúl (szerk.: Hajdú Zoltán) A Kárpát-medence régiói 3. A Magyar Tudományos Akadémia 
Regionális Kutatások Központja és a Dialóg Campus Kiadó Sorozata. Sorozatszerkesztő Horváth Gyula. Pécs-
Budapest, 2006. 
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A megyeszékhelyen jelentős többségben működnek az oktatási, kulturális, egészségügyi és 

szociális tevékenységet felvállaló civil szervezetek. 

 

Ha a nonprofit szervezetek szociális ellátásban betöltött szerepére országos viszonylatban is 

vetünk egy pillantást, megállapítható, hogy a civil szervezetek részvételi aránya jelentősnek 

mondható.83 

Az önkormányzatok és nonprofit szervezetek együttműködési formáinak bemutatása 

tekintetében Katona Péter által megfogalmazott szintekre hivatkozok:84 

 

1.) Elsősorban az alapítványi szektoron belül találhatunk olyan kis, egycélú alapítványokat, 

amelyek valamely költségvetési intézmény támogatására jöttek létre. Ezen szervezetek 

célja az adott költségvetési intézmény forrásainak kiegészítése érdekében végzett 

tevékenység. 

2.) Jelentős azon nonprofit szervezetek száma, amelyek valamely ellátatlan társadalmi 

igényre jöttek létre válaszul és részben állami költségvetési, részben önkormányzati 

forrásokból, részben pedig adományokból biztosítják ezen ellátatlan társadalmi igények 

kielégítését. 

3.) Az együttműködés legszorosabb formája, amikor az önkormányzatok szerződés 

formájában nonprofit szervezetekkel láttatnak el feladatokat. Ez kétféle módon 

történhet: egyrészt a társadalmi igényre válaszul létrejövő ellátás tekintetében az 

önkormányzat elismeri kötelezettségét az ellátás biztosítására, és az ellátó szervezettel 

szerződéses viszonyt létesítve rendszeres, szabályozott támogatással finanszírozza az 

                                                 
83 A nonprofit szervezetek száma, megoszlása a szociális ellátásban (2005-2010) 

 
Év 

Alapítványok Társas nonprofit 
szervezetek 

Összesen 

száma megoszlása 
% 

száma megoszlása 
% 

száma megoszlása 
% 

2005 3363 15,1 1628 4,7 4991 8,8 
2006 3392 15,1 1744 4,9 6136 8,8 
2007 3696 15,6 1892 4,9 5588 9,0 
2008 3737 15,5 1963 4,8 5700 8,8 
2009 3716 15,7 1996 4,7 5712 8,6 
2010 3718 15,9 2031 4,9 5749 8,8 

Forrás: KSH 
 

 
84 Katona Péter: Az önkormányzatok és a nonprofit szektor kapcsolatáról. Forrás: 
http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/katona_peter_-
_az_onkormanyzatok_es_a_nonprofit_szektor_kapcsolatarol.pdf 
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ellátást. A másik forma, amikor az önkormányzatok meglévő feladataik ellátására az 

ellátáshoz szükséges infrastruktúra és költségvetési keret átadásával kiszerződnek 

 

Ez utóbbi együttműködési forma tekintetében egy az országban azt hiszem (ellátási területét 

tekintve mindenképp) egyedülálló példát emelnék ki. 

5. Nonprofit szolgáltató a Baranya megyei szociális szolgáltatásokban 

A SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(továbbiakban: SZOCEG Nonprofit Kft.) szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 

ellátásokat nyújtó intézményeket tart fenn (lásd. 6. számú mellékletben). A személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosítását önkormányzatoktól – ellátási szerződések 

alapján – vállalta át, és normatív állami hozzájárulást is igénybe véve, jogszabályi keretek 

között működik. A szervezet 2006. május 5-én azzal a céllal alakult, hogy a Dél-Dunántúlon, 

az ellátatlan területeken megszervezze a szociális ellátást, és az önkormányzatok kötelező, 

illetve nem kötelező feladatainak átvállalásával tovább működtesse a korábban általuk 

fenntartott alap- és szakellátást nyújtó intézményeket.85 

A SZOCEG Kft. által fenntartott bentlakásos intézményeket a Baranya Megyei 

Önkormányzattól, a Tolna Megyei Önkormányzattól, Sellye Város Önkormányzatától, Decs 

Nagyközség Önkormányzatától, Nagykozár Község és Bonyhád Város Önkormányzatától, a 

Völgységi Többcélú Kistérségi Társulástól, valamint a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú 

Kistérségi Társulástól vette át tartós működtetésre. Az intézményeknek helyt adó ingatlanokat 

az önkormányzatokkal kötött hosszú távú bérleti, üzemeltetési szerződés alapján működtetik. 

Mindemellett saját ingatlanokkal is rendelkeznek. A feladatok jelentősebb részét a szociális 

                                                 
85 A SZOCEG Nonprofit Kft. Baranya megyében történő szociális feladatellátása a Baranya Megyei 
Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény), valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 
(Komló-Mecsekjánosi) intézmények Baranya Megyei Önkormányzattól működtetésre való átvételével indult. Az 
ellátási szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat 167/2006. (XII. 20) Kgy. határozatának 3. számú melléklete 
tartalmazza. 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium civil tananyagában az ellátás szerződés tartalmi elemei tekintetében az 
alábbi javaslatok találhatóak meg: 
Szerződő felek neve, címe; kapcsolattartó neve elérhetősége; jogi hivatkozás, amely alapján a szolgáltatási 
szerződés létrejött; az ellátandó tevékenység egyértelmű megnevezése; a feladatellátás helye, körülményei; a 
szakmai követelmények meghatározása; mennyiségi feltételek meghatározása; finanszírozás feltételei,; minőségi 
követelmények; a teljesítés időbeni feltételei; az egyeztetés, beszámolás, az ellenőrzés feltételei és módszere; 
panaszos ügyek kivizsgálásának módja; szerződésszegés következményei, felmondás feltételei; egyéb garanciák; 
hitelesítések.  
A Baranya Megyei Önkormányzat által a SZOCEG Nonprofit Kft.-vel kötött ellátási szerződés tartalmi elemeit 
összevetve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium civil tananyagában megfogalmazott ajánlást tekintve 
megállapítható, hogy az ellátási szerződés az ajánlásban megfogalmazott valamennyi szempontot tartalmazza. 
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alapellátások biztosítása teszi ki: ilyen az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás 

(idősek klubjai, hajléktalanok nappali melegedője), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

valamint a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása is. A teljes szolgáltatási kör Baranya 

öt kistérségében (komlói, mohácsi, pécsi, sellyei és szigetvári) 120 települést, valamint Tolna 

megyét is érint.  Ami a SZOCEG Nonprofit Kft. dolgozói stábját illeti, jelenleg közel 450 

embert (közöttük 30 megváltozott munkaképességűt) foglalkoztatnak, de ez a szám az ellátási 

kör folyamatos bővüléséből adódóan jelentős ütemben egyre növekszik. Mindamellett, hogy 

fenti civil szervezet meglepő ütemben volt képes terjeszkedni megyehatárt átlépve és sorra 

megnyerve megyei, települési önkormányzatok döntéshozóinak bizalmát, azokat biztosítva a 

hatékonyabb feladatellátásról, felmerül bennem a kérdés, hogy mind szervezeti egységben 

gondolkodva, mind pedig az egyes intézményekben, szolgáltatásokban dolgozókat tekintve, 

lehet-e valóban gördülékenyen működőképes e mamutszervezet. Abban a tekintetben talán 

igen, hogy minden valószínűség szerint képes mind a hazai, mind az uniós pályázatokat tekintve 

kiaknázni és mozgatni a számára előnyös lehetőségeket86. Abban a tekintetben talán nem, hogy 

az ember fia dolgozóként talán joggal érezheti magát elárvultnak ebben a tekintélyes méretű 

rendszerben… 

Helytállónak érzem - és ismét Katona Péterre hivatkozok87 – azt a megállapítást, hogy „…a 

civil szervezetek maguk táplálják azt a legendát, hogy olcsóbban látják el a feladatot, mint a 

költségvetési intézmények…a valóság az, hogy pont a legdrágább területen a különböző 

szakellátásoknál, ahol önkéntesek viszonylag korlátozottan alkalmazhatók, az ellátás nem 

olcsóbb a hasonló szolgáltatást nyújtó és hasonló színvonalon működő költségvetési 

intézményeknél. Amennyiben esetleg olcsóbbak a nonprofit szolgáltatások, az inkább a 

különböző közteher-megkerülő trükköknek köszönhető semmint a szféra lényegéből fakad. 

(…) Tudomásul kell venni, és ennek tudatosítása a civilek feladata, hogy az önkormányzatok 

számára a megtakarítás nem a fajlagos költségekben jelentkezik, hanem a szolgáltatás-vásárlás 

és az intézmény-fenntartás közötti különbségben rejlik. 

                                                 
86Csak egy példát említve: „Közös kutatás és fejlesztés az energia-hatékonysági intézkedések terén a határon 
átnyúló régió városaiban” – lefordítva ezt a címet viselte a CHEE névre keresztelt projekt, mely 2010 közepétől 
az idei esztendő végéig tartott. A megvalósításában négy horvát és három magyar partner dolgozott együtt – horvát 
részről Eszék városa, a magyarokéról az említett szigetvári intézmény fenntartója a SZOCEG Nonprofit Kft. 
vezetésével. Az egyik céljuk egy eszéki általános iskola energetikai korszerűsítése volt, míg a határ innenső 
oldalán a  ápolóotthon Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény ápolóotthonának kiválasztott 
épületszárnyát kívánták rendbe tenni ugyanígy. A beruházás magyar-horvát IPA-pályázat révén valósult meg. 
Forrás: http://www.szoceg.hu/veget-ert-a-chee/ 
87 Katona Péter: id. mű 



 65 

Úgy vélem, hogy az önkormányzatok és a harmadik szektor közötti kapcsolatok alakulása jó 

irányba hat. Az együttműködés sikerességéhez meglátásom szerint elengedhetetlen: 

- az önkormányzatok részéről a civil szervezetek irányába kiterjesztett bizalom, 

- a civil szervezetek egyszerűsített jogszabályi környezete (a Civil törvény ennek 

szellemében készült, mondhatjuk, hogy az irány jó, de minden valószínűség szerint 

korántsem tökéletes, és itt a Bartal Anna Mária által megfogalmazott közjó fogalmának 

hiátusára hivatkozok, ami valóban mindennek az alapját képezi), 

- a civil szervezetek polgárok irányába történő, a jelenleginél jóval erőteljesebb 

kommunikációja (tevékenységüket illetően), 

- folyamatosan rendelkezésre álló és valóban el is érhető uniós és hazai, változatos 

lehetőséget magában hordozó pályázati források, 

- megfelelő költségvetési keret. 

A társadalom elöregedésével (elegendő intézményi kapacitás híján) mind nagyobb ütemben 

fokozódik az időseket saját lakókörnyezetükben megtartó ellátási formák (étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), de ugyanakkor az ápoló-gondozó 

otthoni ellátás iránti igény is. Ezt a tényt pedig nem figyelmen kívül hagyva elmondható, 

hogy a SZOCEG Kft. által a megyei, illetve települési önkormányzatoktól működtetésre 

átvett szolgáltatások, illetve intézmények biztosítják az egyéni igényekhez igazodó ellátást. 

Nem egy önkormányzat azért kereste fel a Kft.-t, mert „sok jót” hallott róla, ami olykor már 

elég alapot ad (persze) a mai instabil költségvetési hátteret is figyelembe véve, egy-egy 

feladat, intézmény „kiszervezésére”. Ez egy kölcsönösen gyümölcsözőnek mondható 

együttműködés, hisz az önkormányzat levette saját válláról a feladatellátás nyűgét (kvázi a 

feladat el van látva), másfelől a nonprofit szervezet is hozzájut egy sor minden bizonnyal 

kiaknázható lehetőséghez, kedvezményhez. A jövőre vonatkozóan a témához kapcsolódva 

meglátásom szerint külön kutatást érdemel az önkormányzati intézményben, valamint a 

civil-nonprofit által működtetett intézmény(ek)ben foglalkoztatottak attitűd, illetve 

elégedettségi vizsgálata is. A téma érdekességét fokozza, hogy a feladatellátás megyei 

önkormányzati, illetőleg civil volta mellett 2012. január 1-je óta kibővült az állam, mint 

közvetlen szociális szolgáltatást nyújtó megyei intézményfenntartó szerepével88. 

                                                 
88 2011. évi CLIV törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 
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VI. IDŐSÜGYI CSELEKVÉSEK MAGYARORSZÁGON 

1. Idősügy Magyarországon 

Mi számít ma Magyarországon idősügynek? Van-e egyáltalán idősügy, időspolitika, vagy csak 

idősek köré csoportosuló problémakörök? Milyen aktivitással foglalkozik a mindenkori 

Kormányzat az idősekkel? Milyen irányvonalak figyelhetők meg? Merre tovább idősellátás?  

A nyugdíjak kérdésével nem kívánok foglalkozni. Minden állampolgárnak kötelessége lenne 

önmagáról is elkezdeni gondoskodnia már a munkába állás éveiben. Öngondoskodás, 

Takarékoskodás. Szülői eltartási kötelezettség!? Családalapítás. Gyerekvállalás?! Én, mint 

egyén? Mi, mint egyének társadalmat alkotva? Igen. Minden kérdésre jó lenne nyugodt szívvel, 

igennel válaszolni. Az Emberi életbe bele kell(ene) férnie mindennek. Szerintem. A 

„normalitás”, a „társadalmilag elvárható” szerint. 

Mégis, a világgazdasági válság Magyarországra gyakorolt hatásai, a mindenkori politikai elit 

intézkedési prioritásai nem csak egyik-másik általam felsorolt (tehát fontosnak tartott) tényezőt, 

hanem lassan mindet lehetetlenné teszi. 

2. Problémák  

Megfordítható-e ez az emberi életet minden szinten ellehetetlenítő folyamat? A lecsúszás a 

felzárkózás, felzárkóztatás helyett, az elvonás a források ésszerűbb és valós szükségleteknek 

megfelelő elosztása, esetleg átcsoportosítása helyett, a (hozzáteszem nem csak idősellátásban 

dolgozó) munkavállalók anyagi megbecsültsége89 az anyagi kilátástalanság helyett, a 

szakképzési rendszer modernizációja és szükséglet alapú megszervezése az általános 

ismereteket nyújtó képzésekkel szemben, a nemzetközi (elsősorban európai) véráramba való 

bekapcsolódás az elszigetelődés helyett, a partnerség, együttműködés megvalósítása nemcsak 

horizontális, hanem vertikális szinteken is. 

                                                 
89 Valami körvonalazódik (?!) Csak ismételni tudom azonban önmagam, hogy a jogszabályok folyamatos 
változtatásával Magyarországon szinte lehetetlen lépés tartani. 2014.02.03. Magyar Közlöny, 14. szám: 19/2014. 
(II.3.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális , valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
módosításról. Lényege: A közalkalmazottat besorolása alapján ágazati pótlék illeti meg, melynek mértékét az 5. 
számú melléklet tartalmazza. Az ágazati pótlékot 2014. március hónapban kell kifizetni, 2014. január hónapra 
visszamenőleg. 
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Teljes mértékben azonosulok Ferge Zsuzsa90 azon véleményével, mely szerint ma 

Magyarországon a társadalom legégetőbb problémájának az egyenlőtlenségek minden területet 

átfogó, parttalan növekedését látja. Továbbá, hogy a szakadások szakadékokká növekedtek: a 

korábbinál sokkal nagyobb gazdagság, és a korábbinál sokkal mélyebb, reménytelenebb 

szegénység, a „társadalom alatti osztály” markáns megjelenése figyelhető meg. Emellett 

megfigyelhető a középrétegek munkaerő-piaci helyzetük biztonsága-bizonytalansága 

szempontjából, vagyis egy, a szegénységgel, lecsúszással fenyegetett széles réteg kialakulása. 

Ferge Zsuzsa az egyenlőtlenségek kialakulásának okai között elsősorban olyan tényezőket 

keresett, melyek csak Magyarországra érvényesek. Az egyik tényezőnek a megosztó 

nacionalizmust (amelynél a polgárok felosztása „nemzeti oldalra”, illetve a többiekre történik. 

Ez a felosztás pedig elfedi az egyenlőtlenség egész kérdéskörét, másik tényezőnek a magyar 

önkormányzatiságot (melynél az önkormányzatok önállóssága óriási felhajtóerőt jelent (Ötv.), 

példázva: ahol a települési önkormányzat „maga határozza meg, hogy „mely feladatokat, 

milyen mértékben és módon lát el”, a kötelező feladat viszonylag kevés, ugyanakkor a kötelezés 

sem teljesen egyértelmű. Az önkormányzatnak „gondoskodnia kell” néhány szolgáltatás 

meglétéről, de a törvény nem rendelkezik arról, hogy ezeket milyen szinten kell biztosítania, és 

elérhetővé kell-e tennie mindenki számára.), harmadik tényezőnek pedig a neoliberalizmust 

(amit Nyugaton neokonzervatívnak, neokonak hívnak) említi. 

A neoliberalizmus legitimitását a rendszerváltás előtti évekből véli meríteni. „Ellenzéki 

tanként” jött létre a Kádár-korszakban. Ferge Zsuzsa tisztánlátása e kérdéskörben az alábbi 

megállapításaiban is megmutatkozik: „Autó vagy francia parfüm nélkül lehet élni. A 

folyóvízből, lakásból, jó iskolából, jó egészségügyi ellátásból való kirekesztés azonban 

rombolja az esélyeket, növeli az egyenlőtlenségeket, és mély meggyőződésem szerint az ország 

versenyképességét is. Az állam képes arra, hogy közpénzekből megoldja ezeket a problémákat. 

Ehhez azonban erős kormányzati akarat és az eddigieknél sokkal több közpénz kell. Az eddigi 

tapasztalatok szerint az akarat hullámzó. A közpénz inkább csökken, mint növekszik az 

adósságcsökkentésre irányuló nyomás és az „öngondoskodásra áttérés” ideológiája miatt.” 

Ferge Zsuzsa kiemeli, hogy fontosnak tartja megkeresni „az okokat, amelyek az élet túl sok 

területén hozzák nemzetközi hátrányba Magyarországot”. A helyzet javításával foglalkozók 

Ferge szerint az okokat és javítási eszközöket a gazdasághoz kapcsolják.  Azonban: „egészséges 

                                                 
90 Ferge Zsuzsa: Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek? Esély, 2008.2. pp: 3-14. 
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gazdaság nehezen képzelhető el beteg társadalomban. A súlyos egyenlőtlenségek mellett pedig 

a társadalom nem lehet kiegyensúlyozott”. 

A szociális ágazatban – saját kutatási témámat tekintve az idősellátásban - valahogy semmi nem 

úgy működik, ahogy kellene. Ahogy arra igény, szükségesség van. 

Az elmúlt évekre (2005 utántól napjainkig, vagyis 2013-ig, mely évekből 2011-ig magam is a 

szociális ágazatban dolgoztam) visszatekintve elmondhatom, hogy voltak, vannak 

kezdeményezések (munkacsoportok, szakértői csoportok, szakmai konferenciák, szakmai 

napok), megmozdulások, „rezdülések”, melyek jelzik a Budapest központú magyarországi 

„végeken” idősellátásban dolgozó szakemberek bőrükön érezhető tapasztalatait, problémáit, 

igényeit, javaslatait, változtatási igényeit (a rendszer jobbá tételére vonatkozóan).  

Vagyis az „alulról jövő kezdeményezések” jók, jelen voltak, vannak az elmúlt évek során, de 

lehetnének erőteljesebbek is! Az idősügy kérdéseinek - a világban és Magyarországon történő 

demográfia elöregedési trendek felett nem szemet hunyva – időspolitikává kellene formálódnia. 

Tényleges kormányzati cselekvéseket maga után vonva. 

Az időspolitika kialakításához:91 első ízben a helyzet feltárása, a problémák és fejlesztendő 

területek számbavétele, az elérendő célok megfogalmazása, majd az így kialakított prioritások 

meghatározását követően cselekvési tervek kerülnek kidolgozásra. (…) Az időspolitika egyik 

célja, hogy a személyre szabott szolgáltatások széles köre álljon rendelkezésre. (…) 

érvényesüljön a „se többet, se kevesebbet, mint amire szükség van” elve. (…) A magyarországi 

időspolitika egyik legfontosabb megoldandó kérdése az időskorúak diszkriminációjának 

megszüntetése és esélyegyenlőségének megteremtése. 

3. Realitás  

A politikai és szakmai érdekek sosem fognak egymáshoz az elvárható (fejlődést indukáló) 

mértékben közeledni. Indok: a rendelkezésre álló költségvetési keret más (a valós szükségletek 

eltérő) prioritási pontok mentén történő kezelése. 

                                                 
91 Forrás: Bentlakásos Idősellátás (Területi Szakértői Csoport), Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 
TÁMOP 5.4.1. (Szakértők: Dr. Egervári Ágnes, Czibere Károly, Panker Mihály) 2011. október 10. p. 19. 
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Akkor most felteszem a kérdést. Miért, mi alapján választjuk a nép érdekeit „közvetíteni 

hivatott” képviselőket? Politikai színezet, vagy az eltelt évek alatt kitűzött és esetlegesen elért 

eredmények alapján? Netán mindkettő? 

A nyugdíjas réteg (más országokhoz hasonlóan) meglehetősen nagy arányban él 

Magyarországon (ld. 2. számú melléklet). Ha például a nyugdíjak kérdését tekintjük, akkor az 

az idős ember, aki valaha egyszer jelentősebb összegű nyugdíjemelést kapott (nyilván ami az ő 

számára pozitív és kézzel fogható, hisz vásárlóértéke van), akkor, míg világ a világ ő ugyanarra 

a pártra fog szavazni. Függetlenül attól, hogy az évek milyen újabb társadalmi szükségleteket 

hoznak a felszínre, vagy függetlenül attól, hogy a világ milyen elképesztő ütemben változik, 

alakul, fejlődik, milyen újabb problémákat generál és ezekre milyen megoldási módokat 

kínálnak az állampolgárok szavazataiért versengő politikai pártok. 

Ez a széles rétegű nyugdíjas generáció, tehát nem a jövő nemzedékét tartja szem előtt, hanem 

kizárólag saját magát. Ez nyilván abból a szempontból érthető, hogy ő már megtetette a magáét 

a társadalomért, ledolgozta a neki szánt időt. Mégis. A választások közeledtével azonban 

mindig felértékelődnek az idős emberek társadalomban betöltött szerepe. A baj csak az, hogy 

ez 4 évente történik… 

4. Cselekvések az idősügy területén 

Az idősügy a szociálpolitika rendszerébe sorolható. Iván László szerint: idősödés szemléletű 

szociálpolitika mindaz, amit általában szociálpolitikának nevezünk, plusz az emberi idősödés 

folyamatainak rendszere.92  

Mózer Péter93 szerint a szociálpolitika területén két fő folyamatot lehet elkülöníteni. Az egyik 

folyamat az államháztartási rendszer átalakítása, melynek fő célkitűzései: a „1989-1990 tájékán 

foganatosítandó reformok gyakorlati részletein egymással később késhegyig menő vitát 

folytató politikai erők között teljes volt a nézetazonosság azt illetően, hogy a gazdasági és 

társadalmi viszonyok mélyéig hatoló állami támogatások szocializmusból megörökölt 

rendszerének fenntartása veszélyesen lefékezheti mind a piacgazdaság megteremtésére 

irányuló törekvéseket, mind a hatalomtól független, erős civil társadalom kifejlődését. Sőt, 

                                                 
92 Iván László: id.mű 
93 Mózer Péter: Szociálpolitika jövő időben. Esély, 2011/6. pp: 6-7. 
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nemcsak e prioritási elv deklarálásában, hanem a változást sürgető okok elősorolásában is nagy 

volt az egyetértés közöttük.(…), a másik folyamat: új ellátórendszerek létrehozása”.94  

5. A magyarországi idősügyet meghatározó elemek 

5.1. Idősügyi Tanács 
 
Magyarországon – számos európai országot megelőzve – már 1997 óta működik az (országos) 

Idősügyi Tanács.  A Kormány 1275/2010. (XII.8.) Korm. határozata95 értelmében: „A Tanács 

véleményezi az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő kormányzati döntések és – az 

önkormányzati rendeletek tervezetének kivételével – jogszabályok tervezetét, valamint 

figyelemmel kíséri azok végrehajtását; javaslatot tehet az idősek életkörülményeinek javítását, 

érdekeinek védelmét szolgáló kormányzati intézkedésekre, és közvetíti az idősödő emberek, 

valamint az egyházak, társadalmi szervezetek, alapítványok ilyen irányú javaslatait; a 

tevékenységével összefüggésben konferenciákat és más programokat szervezhet. A Tanács 

elnöke a miniszterelnök (…), alelnöke a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és 

ifjúságügyért felelős államtitkára, tagjait – 12 fő – a miniszterelnök kéri fel részben az idősügy 

területén működő társadalmi szervezetek javaslata alapján, részben az orvostudomány, a 

demográfia, a szociálpolitika, a helyi önkormányzatok, az egyházak, a társadalmi szervezetek 

és az alapítványok szakemberei közül. ” 

Az Idősügyi Tanács feladatainak mibenlétét az alábbiakban látja:96 

- szociális biztonság erősítése 

- időskorúak jó egészségi állapota 

- szemléletváltás 

Az Idősügyi Tanács 2003-2007 között az alábbi témakörökhöz tartozó feladatokat vette 

napirendre: 

- „mozgósítási ügyek” (pl. szakmai konferenciákon való részvétel, Idősek Világnapja, 

szenior sport, Idősbarát Önkormányzati díj 

                                                 
94 (Szalai József 2007. pp: 71-72 
95 Magyar Közlöny, 2010. évi 185. szám  (26318) 
96 A Madridi Idősügyi Cselekvési Terv (MIPAA) az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) Regionális 
végrehajtási stratégiájának (RIS) nemzeti nyomon követéséről szóló jelentés. Forrás: 
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.szmm.gov.hu%2Fdownload.php%3Fctag%3Ddownload%26docID%3D14810&ei=xo3zUq7BD4GBt
Ab3yIHABA&usg=AFQjCNGZZBZyhCOqCdvVdb-U3n1QyqVguQ&bvm=bv.60799247,d.Yms 
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- nyugdíjjal, nyugdíjak mértékével kapcsolatos ügyek 

- törvényi ügyek (szociális jogszabályok) 

- érdekképviselet (pl. Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány) 

- társadalmi részvétel (nyugdíjasok képzése, bevonása a társadalmi életbe, pl.: regionális 

és ágazati idősügyi tanácsok, képzések) 

Fontos kiemelni, hogy 12 tagállamban van idősügyi törvény (holott Magyarországon a jogi 

szabályozás igencsak működik), Magyarországon nincs! 

Tekintettel arra, hogy munkám révén jómagam is tagja lehettem, voltam a Baranya Megyei és 

Pécs Megyei Jogú Városi Idősügyi Tanácsnak 2006. év második felétől 2012. év őszéig, így 

szeretném megosztani tapasztalataim a Tanács működésével kapcsolatban. 

Baranya Megyei és Pécs Megyei Jogú Városi Idősügyi Tanács (továbbiakban: Tanács) 

A Tanács megalakulását a Baranya Megyei Közgyűlés 2004. év áprilisi ülésén kezdeményezte 

civil szervezetek javaslatára, mint konzultatív, véleményező, javaslattevő testületet. Elnöke 

akkoriban dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke volt (akit 

később dr. Hargitai János megyei elnök váltott), alelnöke pedig dr. Toller László Pécs Megyei 

Jogú Város Polgármestere.  

A Tanács alakuló ülésére 2005. április 20-án került sor. A Tanács koordinátora kezdetekben az 

Esélyek Háza, majd később a Baranya Megyei Önkormányzat 117/2007. (XII. 5.) Kgy. 

határozata 4. pontja értelmében 2008-tól a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark 

Módszertani Otthona, majd új nevén Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak 

Otthona lett. 

A Tanács delegált tagjaként 2006. év közepétől mint módszertani osztályvezető vettem részt, 

később (2008-tól) mint intézményvezető vettem át a Tanács működtetője és koordinátora 

szerepét. 

A Tanács tagjait97 (19, melyből 2 szervezetet nem delegált tagot) a megyei nyugdíjas 

érdekképviselettel rendelkező szervezetek, a megyei érdekképviselettel nem rendelkező 

                                                 
97 A Tanács tagjai: Nyugdíjasok Baranya Megyei Képviselete, Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” 
Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezete, Nyugdíjasok Egyesülete Pécs, Mecsek Nyugdíjas Polgári 
Egyesület, Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete, Társadalmi Egyesületek Szövetsége, Pécs 
Szociálpolitikai Kerekasztalának Idősügyi Munkacsoportja, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitikai 
Tanszék, PTE ÁOK Egészségügyi Főiskolai Kar, Pécs Városi Orvosi Kamara, SZIME Baranya Megyei Tagozata, 
Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
Baranya Megyei Igazgatósága, Pécsi Egyházmegye (Pécsi Egyházmegyei Hatóság), Tolna-Baranyai Evangélikus 
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szervezetek, az orvostudomány, a szociálpolitikai szervezetek, a tudományegyetem, a szociális 

intézmények, a történelmi egyházak, a nyugdíjbiztosítási igazgatóság, valamint civil 

szervezetek delegálták. A Tanács céljai, feladatai a Baranya megyében, illetve Pécs városában 

élő időskorúak folyamatos együttműködésének megvalósítása az önkormányzattal. Az idős 

emberek számára az életkörülményeiket érintő intézkedésekkel összefüggő konzultáció és 

javaslattételi lehetőség biztosítása. Az időskorúak körében összegződött közérdekű kérdések, 

érdekvédelmi jellegű gondok ismertetése, megvitatása, intézkedések kezdeményezése. 

Javaslattételi lehetőség az időskorúak életminőségét és életkörülményeit közvetlenül érintő 

megyei és városi közgyűlési döntések előkészítésében, konzultáció kezdeményezése a 

jogszabályok, döntések végrehajtási tapasztalatairól. A Tanács részére a Baranya Megyei 

Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthonának általam vezetett időszaka alatt 3 ülést 

szerveztem, egyet-egyet 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben. A Tanács által adott évben 

megtárgyalandó témákhoz előzetesen minden Tanács tagot/szervezetet levélben kerestem fel és 

javaslatokat kértem az adott évben megtárgyalandó témákhoz. 

Az előadókat a szerint kerestem meg és kértem fel előadás megtartása céljából, mely témákat98 

a Tanács tagjai közül többen fontosnak és megvitatandónak tartottak. A Tanácsülésekre 

                                                 
Egyházmegye, Pécsi Zsidó Hitközség, Baranya Megyei Orvosi Kamara. Nem delegált tagot az alábbi két 
szervezet: Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, Dunamelléki Református Egyházkerület Baranyai 
Református Egyházmegye. 
98 Tárgyalt témák: 
2008. június 5. 

- Baranya megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata (Löffler Tamás vezető-
tanácsos BMÖ Humánszolgáltatási Főosztálya 

- Az idősek ellátását érintő szolgáltatások változása Baranya megyében (Zárol Evelin mb. 
intézményvezető) 

- A nem állami fenntartású időseket ellátó intézmények működéséről (Kocsis József SZOCEG Kht. 
- Pécsi Nyugdíjasok Egyesülete beszámolója a Szabadkán működő magyar nyugdíjasokat összefogó 

szervezettel, valamint a Szegedi Nyugdíjasok Egyesületével kötött megállapodásáról (Medvetzky Antal 
elnök, Nyugdíjasok Egyesülete Pécs) 

- Tapasztalatok az idősek önkéntesként való foglakoztatásáról (Dr. Nagy Ibolya csoportvezető, Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Pécsi csoportja) 

2009. május 7. 
- Mit tesz a megyei időskorúak érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat, milyen kapcsolata van a 

kistérségi szervezetekkel? (Horváth Zoltán BMÖ Közgyűlésének Alelnöke) 
- Egészség és betegség, esélyek és kockázatok 60 év felett (Dr. Hazafi Klára Főorvos  Asszony) 
- A szűrővizsgálatok és jelentőségük, fontosabb szűrővizsgálati módszerek (Fischerné Virág Éva ÁNTSZ 

DDRI Egészségfejlesztési Osztály) 
- Az idős emberek biztonságos közlekedése, a nyugdíjasokra vonatkozó főbb információk (Dr. Frick 

Tamás Baranya Megyei Rendőr Főkapitányság Közlekedés Rendészeti Osztály) 
- Az Idősügyi Stratégiáról és Idősügyi Törvényről (Dr. Majercsik János Nyugdíjasok Országos Képviselete 

Jogi Bizottságának Elnöke Budapest) 
 

 
2010. május 7. 
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minisztériumi szakemberek mellett, országos szervezetek képviselői is elfogadták 

meghívásomat (ld. lábjegyzet). 

A Tanács üléseit minden esetben összevont ülésként tartottuk a Baranya Megyei 

Szociálpolitikai Kerekasztallal.  

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a Tanács működtetésére intézményünk, a Baranya Megyei 

Önkormányzat Kastélypark Időskorúak otthona nem rendelkezett speciálisan erre a feladatra 

elkülönítet pénzügyi forrással. 

A Tanácsot, mint konzultatív, véleményeket összegyűjtő testületet fontos szervnek tartom. 

Ugyanakkor megfigyeltem, hogy a Tanácsnak leginkább információgyűjtési szerepe volt. A 

Tagok elsősorban az illetékes (nem egy esetben minisztériumi) szakemberektől kértek 

közvetlen tájékoztatást az időseket, nyugdíjasokat érintő főbb kérdések, tervezett 

változtatások tekintetében. A problémák megfogalmazása és kormányzati szervek felé történő 

továbbítása nem is igen jelent meg a Tanács működésében. 

A Tanács „életében” fontos állomásnak tekinthető, hogy 2009. május 15-én csatlakozott a 2008. 

június 25-én Veszprémben – Győr – Moson – Sopron Megyei, Komárom – Esztergom Megyei, 

Vas Megyei, Győr Megyei Jogú Városi és Esztergom Városi Idősügyi Tanácsok, mint alapítók 

által – megalakult Dunántúli Idősügyi Tanácsok Szövetségéhez (az alakuló ülésen személyesen 

is részt vettem). 

                                                 
- Tájékoztató a Baranya megyében  működő szociális otthonok helyzetéről (Horváth Zoltán a BMÖ 

Közgyűlésének Alelnöke) 
- A időskorúak otthoni ellátása, ápolása terén megfigyelhető tendenciák, a Szociális Háló Egyesület 

tevékenységének bemutatása (Dr. Rideg Lászlóné SZOHE intézmények igazgatója) 
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás aktuális helyzete Magyarországon (Péntek Beáta vezető 

főtanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium) 
- A nyugdíjrendszer fenntartásával, átalakításával tervezett intézkedések, a megvalósításra váró 

munkaanyagok és háttéranyagok áttekintő összefoglalása (Asztalosné Zupcsán Erika főosztályvezető 
helyettes Szociális és Munkaügyi Minisztérium) 

- A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány tevékenysége, valamint az alapítvány által biztosított szociális 
támogatási formák bemutatása (Karácsony Mihály Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Elnöke) 

-  és civil szervezetek együttműködésének lehetőségei (Osvald Gyula Nyugdíjasok országos Képviselete 
Elnökségi tag) 

- Egészségvédelmi programok lehetőségei az időskorú lakosság részére (dr. Kaszás Beáta PTE ÁOK 
Magatartástudományi Intézet) 
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A Szövetség célja a meglehetősen kapcsolathiányos, szegényes eszközrendszerrel és semmiféle 

anyagi támogatással nem rendelkező Idősügyi Tanácsok eredményesebb munkát 

végezhessenek a helyi és a kormányzati döntéshozók irányába az időskorúak helyzetének 

javítása érdekében. 

A megállapodás alapján vállalt feladatok (SZMSZ szerint) 

- Hatékonyabb együttműködés és párbeszéd az Országos Idősügyi Tanáccsal 

- Közvetítő szerep a térség és a döntéshozók között 

- Közös szakmai anyagok, felmérések, tanulmányok készítése 

- Közös szakmai anyagok, felmérések, tanulmányok készítése 

- Közös pályázati projekt megvalósítása 

- Törvényjavaslatok kezdeményezése, véleményezése 

- Szakmai tapasztalatcsere Magyarországon és külföldön 

- Hatékony kommunikáció az érintett célcsoportok irányába 

- Közös kommunikációs csatorna kiépítése 

- Törekvés a Szövetség feladatainak megvalósításához szükséges közös források megszerzése. 

Az alakuló ülésen túl nem kaptam meghívást a Szövetség által szervezett további ülésre.  

A Tanács funkcióját, betölteni kívánt célját tekintve jó kezdeményezésnek tekinthető az idősek 

érdekképviseletét tekintve. 

5.2. Idősügyi Karta 
 
Az Idősügyi Tanács 2001-ben megtárgyalta és elfogadta az Idősek Magyarországi Kartáját. 

A Karta főbb pontjai: 

- Részvétel a társadalom tevékenységében (az idősek teljes értékű polgárai, egyenrangú 

tagjai az országnak; fontos cél a generációk közötti együttműködés, szükséges lenne a 

média nagyobb idősek felé fordulása, a kormányoknak biztosítaniuk kell az Idősek 

Világnapja méltó megünneplését) 

- Az időskori élet anyagi feltételei (az idősek jogosultak az igazságos nyugdíjrendszerre, 

az állam garantálja, hogy a szociális alapellátások hozzáférhetőek legyenek az idős 

ember lakóhelyén, ki kell küszöbölni a foglalkoztatásban az életkor szerinti hátrányos 

megkülönböztetést, továbbképző programok lehetősége) 

- Egészségügy, szociális ellátás és gondozás (tanácsadói szolgálat igénybevételi 

lehetősége a kiszolgáltatott élethelyzetek megelőzése érdekében, figyelemmel kell lenni 
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az idősek sajátos igényeire, az idős emberek számára elérhetőeknek kell lenniük az 

egyes szolgáltatásoknak, valósulhassanak meg időskutatások, a szakképzések 

fejlesztése) 

- Idősek jogainak védelme (szükséges lenne idősjogi biztos intézménye) 

5.3. „Idősekért Díj” 
 
Az Idősügyi Tanács egy beadvány kapcsán 2005-ben új díj alapítására tett javaslatot. E szerint 

az idősek emberi méltósága, anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte, az időskori aktivitás 

megőrzése munka érdekében kifejtett munka elismeréseként évente legfeljebb 20 fő részére 

„Idősekért Díj” adományozható, amelyet az Idősek Világnapja alkalmából ad át a szociális 

miniszter a parlamentben.99 

5.4. Idősügyi Nemzeti Stratégia 
 

A 2009-ben elfogadott Idősügyi Nemzeti Stratégia (81/2009. (X.6.) OGY határozat) az aktív 

idősödés elveivel összhangban készült el. Ennek megfelelően összhangban van az ENSZ 

alapelveivel, az Európai Unió törekvéseivel,  a Társadalmi befogadásról szóló közös 

Memorandummal, a lisszaboni stratégiával, a Berlini Nyilatkozattal, az AGE vezérelveivel, az 

Európai Szociális Chartával, a magyarországi Idősügyi Chartával, az Európai Bizottság 

Közleményével, valamint az öregedésről szóló Madridi Nemzetközi Cselekvési Tervvel, a 

WHO 2001-ben publikált Aktív Időskor Alapdokumentumával (Active Ageing – Policy 

Framework). Ez utóbbi dokumentum azért jelentett igazi áttörést, mert először gondolkodik az 

idős emberről a maga emberi teljességében. A figyelmet az emberi élet kiteljesedésére fordítja, 

és nem kizárólag a szociális és egészségügyi vonatkozásokra szűkíti le. A stratégia legfontosabb 

céljai, hogy az idős ember a társadalom megbecsült tagja-,  egészséges legyen, ne legyen 

magányos, továbbá biztonságban és védettségben élhessen. 

5.5. Társadalmi Befogadás 1. Nemzeti Cselekvési Terv 
 

Az időspolitika célkitűzései: 

- időskori jövedelembiztonság fenntartása 

                                                 
99 A Madridi Idősügyi Cselekvési Terv (MIPAA) az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) Regionális 
végrehajtási stratégiájának (RIS) nemzeti nyomon követéséről szóló jelentés. Forrás: 
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.szmm.gov.hu%2Fdownload.php%3Fctag%3Ddownload%26docID%3D14810&ei=xo3zUq7BD4GBt
Ab3yIHABA&usg=AFQjCNGZZBZyhCOqCdvVdb-U3n1QyqVguQ&bvm=bv.60799247,d.Yms 
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- idősbarát társadalmi és fizikai környezet megteremtése 

- az idősek társadalmi aktivitásának elősegítése 

- a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása 

- az időskorhoz kapcsolódó társadalmi attitűd formálása 

- generációk közötti szolidaritás erősítése 

5.6. Idősügyi Cselekvési Terv 
 
A dokumentum az Idősügyi Nemzeti Stratégiához kapcsolódó 2010-2012 közötti cselekvési 

terv.100 Arról nem találtam információt, hogy van-e jelenleg is hatályban lévő idősügyi 

cselekvési terv. A www.kormany.hu oldalon sem találtam sem nyilatkozatot, sem tanulmányt 

mely az idősekkel lett volna kapcsolatos. Illetve mégis.2012. március –8-án nyilatkozott Soltész 

Miklós államtitkár és Asztalosné Zupcsán Erika szociálpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár101 az Idősek Európai Évének kapcsán az évben megrendezésre kerülő programokról. 

(Lásd lentebb) 

5.7. Október 1. Idősek Világnapja (ENSZ) 
 
Az ENSZ-közgyűlés 1991-ben október 1-jét az Idősek Világnapjának nyilvánította. Az idősek 

napját ma Magyarországon minden intézményben megünneplik. Sok intézményben október 

hónap egyúttal az idősek hónapja, melynek keretében különféle programokat szerveznek az 

időseknek. 

 

5.8. Idősek Akadémiája102 
 
A képzés célja, hogy a Parlament által elfogadott Idősügyi Nemzeti Stratégiát és az abban 

megfogalmazott új, időspolitikai szemléletet a társadalom széles körével megismertesse. Célja, 

hogy a résztvevők a megszerzett tudást továbbadhatják közösségük tagjainak.   

                                                 
100 http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=13565&ctag=articlelist&iid=1&articleID=42440 
101 http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/minden-eletkornak-megvan-a-maga-szerepe 
102 Forrás: Információ időseknek 2013. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági  és Tájékoztatási 
Osztály. 
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F
%2Fwww.kormany.hu%2Fdownload%2F1%2Ffa%2Fc0000%2FId%25C5%2591seknek%2520sz%25C3%25B3
l%25C3%25B3%2520kiadv%25C3%25A1ny%25202013.doc&ei=moTzUqKQC4OTtQaE2IEQ&usg=AFQjCN
Et8hv1DPYR9E9ZaMBuyCyHU0ee1w&bvm=bv.60799247,d.Yms 
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Az Idősek Akadémiája országos hálózatként működik, minden megyében, indítanak 

képzéseket, amelyek helyéről, idejéről illetve 3 témájáról a helyi lapokban illetve nyugdíjas 

szervezeteknél lehet érdeklődni.  

Az Idősek Akadémiája program országszerte egységes tematikára épül, a következő témákat 

érintve: 

- Bevezetés az Idősügyi Nemzeti Stratégiába, 

- Az idősek helyzete ma, Magyarországon, 

- Gazdasági aktivitás, foglalkoztatás, öngondoskodás és életúttervezés, 

- Nyugdíj és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, 

- Szociális szolgáltatások, 

- Élethosszig tartó tanulás, fejlődés, 

- Társadalmi részvétel és megbecsültség, generációk közötti kapcsolat, 

- Esélyegyenlőség, fellépés az ageizmus ellen, 

- Egészségi állapot, egészségügyi ellátások, szolgáltatások, 

- Mindennapi aktivitás, önmegvalósítás időskorban, 

- Aktualitások (idősügy, nyugdíj). 

A Madridi Idősügyi Cselekvési Terv regionális végrehajtási stratégiájának tükrében 

Magyarországon több szinten, az alábbiak szerint változott az idősebb generációk 

életminősége, jövedelmi helyzete és társadalmi integrációja:103  

- Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2004-ben elfogadott rendelet értelmében az egyenlő 

bánásmód követelményének érvényesülését országos hatáskörű szervként ellenőrzi. 

                                                 
103 A Madridi Idősügyi Cselekvési Terv (MIPAA) az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) Regionális 
végrehajtási stratégiájának (RIS) nemzeti nyomon követéséről szóló jelentés. Forrás: 
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.szmm.gov.hu%2Fdownload.php%3Fctag%3Ddownload%26docID%3D14810&ei=xo3zUq7BD4GBt
Ab3yIHABA&usg=AFQjCNGZZBZyhCOqCdvVdb-U3n1QyqVguQ&bvm=bv.60799247,d.Yms 
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- 2004-2006 között az Európai Szociális Alap forrásaiból Magyarország jelentős összeget 

fordított a nők foglalkoztatási helyzetének javítására, családbarát munkahelyek 

megteremtésére, 

- A Kormány 2005-ben kidolgozta az egész életen át tartó tanulásról szóló stratégiát. 

- Az 55 év felettiek képzése érdekében, elsősorban az információtechnológiai eszközök 

alkalmazásának segítése érdekében programok indultak 

- A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány2006-ban több, mint hárommilliárd forint 

értékben támogatta nyugdíjasok gyógyüdülését. 

5.9. 2012 a tevékeny idősödés éve104 
 
2012 a tevékeny idősödés, a nemzedékek közötti szolidaritás, továbbá a demográfiai 

idősödéssel kapcsolatos kérdések felvetésének éve volt Európában.  

A tevékeny időskor koncepciója az Amerikai Egyesült Államokból származik, ahol nem jött 

létre a bismarcki társadalombiztosítási rendszer és európai értelemben vett jóléti 

intézményrendszer. 

Az aktív öregedés politikájának kiindulópontja, hogy az öregedés egy olyan folyamatként 

kezelendő, amely megtalálja az egészség, a társadalmi részvétel és biztonság lehetőségei között 

az optimális egyensúlyt, annak érdekében, hogy az emberek megtarthassák megszokott 

életminőségüket az öregedés folyamatában. A tevékeny idősödés koncepciója lényegében 

összekapcsolja a produktív idősödés gondolatát az életminőség és (a mentális és fizikai) jól-lét 

megőrzésének gondolatával. 

A tevékeny idősödés egy, az EU által támogatott szakpolitika, bár más nemzetközi szervezetek 

is – pl. Egészségügyi Világszervezet (WHO), Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) – intenzíven foglalkoznak a 

témával. 

A tevékeny időskor alapelvei: 

- jogok és kötelezettségek (függetlenség, társadalmi részvétel, méltóság, gondoskodás, 

önkiteljesítés) 

                                                 
104 Udvari Andrea: Tevékeny élet időskorban is. Kapocs, 2013. XII. évf. I. szám  pp.: 26-37. valamint Asztalosné 
Zupcsán Erika: Tevékenyen. Kapocs, 2013. XII. évf. I. szám pp.: 3-9. írásai nyomán 
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- megelőzés és integráció: a szociális és egészségügyi rendszereknek funkcióját tekintve 

át kell állnia a megelőzésre 

- életút-megközelítés: annak felismerése, hogy az idősek nem alkotnak homogén tömeget 

- az intézményi korlátok lebontása (pl. kötelező nyugdíjba vonulás idejének 

meghatározása) 

- kulturális változás (hangsúly a sztereotípiák megváltoztatásán van) 

- intergenerációs (multigenerációs) szolidaritás (fiatalok és idősek egymás iránti 

felelősségének fokozása) 

 

A tevékeny időskor koncepciója különböző közpolitikákat kapcsol egybe és határozza meg az 

új célokat:  

Foglalkoztatáspolitikán belül: célként jelenik meg az idősek foglalkoztatási lehetőségének 

bővítése (részidős foglalkoztatás) 

Oktatáspolitikán belül: élethosszig tartó tanulás, felnőttképzés, új kompetenciák megszerzése 

Az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben a hangsúly a megelőzésre tevődik. Az 

önállóság (fizikai és szellemi aktivitás) minél tovább való megtartása. 

A hatékony együttműködés elősegítésének céljából 2011. decemberében megalakult az 

Önkormányzati Idősügyi Tanácsok Együttműködési Fóruma (ÖITEF). Az ÖITEF-et az 

idősügyi tanácsok képviselői valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) alkották. 

Az ÖITEF célja, hogy a 2012 januárjában kezdődött Aktív idősödés és nemzedékek közötti 

szolidaritás európai évének eseményeit105 összehangolják. 

                                                 
105 Programok, tevékenység ek 2012-ben, a tevékeny idősödés évében: 

- NCSSZI által kiírt Kor-Társ Idősügyi Program pályázat (a pályázati program támogatta kulturális, 
oktatási, egészségügyi és sportprogramok megvalósítását) A pályázatra 815 érvényes pályázat érkezett, 
melyből 213 kapott támogatást összesen 25 millió forintos keretösszegből 

- Mozdulj Mama! elnevezésű sportesemény  (séta/gyaloglónap) 
- Nemzedékek Hete programsorozat (az idősek és tanulók találkozásán volt a hangsúly) 
- Nemzedékek Napja (szabadtéri rendezvény a Millenáris Parkban) 
- „Erejük teljében lévő időskorúak napja” 

Konferenciák, szakmai napok: 
- Nyitókonferencia: 2012. március 5. 
- KSH konferencia 
- TÁRKI műhelybeszélgetés 2012. június 1. 
- Boldog Gizella Alapítvány, XI. Szakmai Nap, „MOZGÁSBAN”, Interprofesszionális és 

mozgásintervenciós programok hatása az idősek életminőségére 2012. május 11. 
- Gyönki Egyesített Szociális Intézmény, Idősügyi Módszertani Konferencia, 2012. május 22. 
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A tevékeny idősödés 2012. évéhez az Európai Unió nem rendelt külön pénzügyi forrásokat. (Ez 

alól csak a nyitó és záró konferencia jelentett kivételt). A programokra a központi költségvetés 

Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belüli „Idősügyi programok” elnevezés alatt 

különítettek el pénzügyi forrást. 

A tevékeny öregedés elérésére történő motivációnak kiemelt szerepe van. (Ennek érdekében 

fontos kiemelni az erre hivatott számos kezdeményezést.)106 Ez igazolhatóan is tettenérhető a 

magyarországi „Idősbarát Önkormányzat” Díjat nyert önkormányzatok esetében, melyek 

önként vállalt feladatai is az idősek társadalmi integrációját, a generációk közötti szolidaritást 

és időskori aktivitást ösztönzik, holott eredete időben messzebbre (2004) nyúlik vissza. 

5.10. Idősbarát Önkormányzatok  
 
Az „idősbarát önkormányzatokat” a magyarországi idősügyet meghatározó elemek 

áttekintésének úgymond a végére hagytam, tekintetettel arra, hogy arra a kérdésre, hogy mitől 

lesz idősbarát egy önkormányzat elnevezésű kérdés megválaszolásához az „Idősbarát 

                                                 
- Hogyan járulhat hozzá a turizmus az aktív időskorhoz? 2012. június 8. 
- Idősek és idősödés a mai magyar társadalomban, 2012. november 8. 

 
„A családbarát közgondolkodás népszerűsítése” elnevezésű pályázat (a pályázatok támogatására 
rendelkezésre álló keret 62 000 000 forint volt. A pályázaton maximum  1 500 000 forint vissza nem térítendő 
támogatás volt igényelhető. Több mint 700 beérkezett pályázatból 100 felett volt a támogatott /pályázatok száma 
„Pihenjünk közösen!” című pályázat a gyermekeket nevelő családok közösségei számára. A rendelkezésre álló 
keretösszeg 31 000 000 forint volt. A pályázaton 500 000 forint volt a maximális vissza nem térítendő támogatás. 
Életút pályázat: a pályázati program támogatta, hogy a 60 év feletti generáció bemutathassa személyes múltjának 
egy-egy eseményét. Közel 2500 írásból 9 fő részesült  megosztott I., II., III. helyezést jelentő díjazásban. További 
60 fő különdíjban, 90 fő könyvjutalomban részesült. A díjazás összértéke 6 300 000 forint volt. Pályázati anyagok: 
www.eletut.kormany.hu 
„Hogyan őriztük meg…” pályázat: A pályázatban a legalább 40 éve házasok mutathatták be a hosszú házasság 
tapasztalatait. Közel 1000 írás érkezett a felhívásra, melyből 10 fő részesült fődíjban, további 40 fő egyéb 
díjazásban. A pályázatra 2 600 000 forint állt rendelkezésre. 
 
106 Egészségügy, egészséges életmód, sport 
A Semmelweis Tervben és a Nemzeti Népegészségügyi Programban rögzítésre került a folyamatosan növekvő 
számú idős lakosság életminőségének javítása (szemléletváltás az időskort illetően, az egészségügyi 
ellátórendszer idősbaráttá tétele, idősek bevonása a helyi közösségekbe) 
„Tízezer Lépés” Program, melynek célja, hogy a résztvevő szervezetek minden évben legalább 20 alkalommal 
rendezzenek gyalogló eseményt. 
Országos Botos Gyaloglás Program: Először 2008-ban lett meghirdetve, majd 2009-ben indították útjára a 
programot. 
Lelki Egészség Országos Program (LEGOP): mind az idősellátás, mind a rehabilitáció területén olyan komplex, 
integrált rendszer kialakítása történik, amely egyenlő hozzáférésű, megfelelő kapacitású, költséghatékony, és 
különleges életkori igényeket is képes kielégíteni (alkalomszerű szűrések) 
Az egészségügyi ellátórendszer idősbaráttá tétele: A geriátriai oktatás kiterjesztése, általánossá tétele az ápolói 
szakképzés rendszerében. A háziorvosi ellátás megerősítése érdekében: Országos Alapellátási Intézet Praxis 
Programjának célja a jelentkező önkormányzatok számára a tartósan betöltetlen háziorvosi alapellátás biztosítása. 
A fekvőbeteg-ellátás struktúrájának átalakítása az aktív és a krónikus kórházi kapacitások arányának krónikus és 
rehabilitációs egészségügyi szolgáltatások irányába való eltolása. Az otthonápolás megerősítése. 
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Önkormányzat” Díjban részesülő önkormányzatok pályázati anyagait vizsgáltam dokumentum 

elemzéssel. 

Az Idősbarát Önkormányzati Díjat az 58/2004 (VI.12.) ESZCSM-BM együttes rendelete 

(továbbiakban: rendelet) szabályozza. Az alapítók a Díj megalapításával azt a célt tűzték ki, 

hogy a díj járuljon hozzá a helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika megerősítéséhez, 

ismerje el az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő felelősségét, valamint az idősügyi 

tevékenységek konkrét eredményeit. 

A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek: 

1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabály hatáskörükbe utal, és ezen felül 

2. megvalósítják a rendeletben meghatározott alábbi, általános követelményeket: 

a) aktív tevékenységükkel – például pályázati lehetőségek 

kihasználásával – elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek 

működését, illetve hozzájárulnak szabadidős programjaik 

megszervezéséhez, 

b) példamutató együttműködést alakítanak ki az idősügy területén 

tevékenységet folytató szervezetekkel, illetve személyekkel, 

c) a helyi közösség életébe, közéletbe, illetve annak alakításába 

széleskörűen bevonják az időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket, 

d) foglalkoztatási lehetőségek teremtésével ösztönzik, elősegítik az 

idősek meglévő képességeinek megőrzését, tudásuk, tapasztalataik 

hasznosulását életminőségük javítását 

e) az a), d) pontban meghatározottak megvalósításával kialakították a 

helyi idősbarát politika azon rendszerét, amely hosszú távon 

biztosítja e területen az eredményes működést. 

 

A Díj odaítélésekor előnyt jelent: 

- jó gyakorlatok bemutatása 

- aktivitást igénylő megvalósult közösségi programok bemutatása 

- a pályázó önkormányzat által elfogadott idősügyi önkormányzati stratégia 

- új együttműködési formákat kereső idősügyi civil érdekérvényesítő szerveződések 

létrehozásának segítése. 

 

A pályázat készítése során a pályázó önkormányzatnak be kell mutatnia a helyi idősügyi 

tevékenységek rendszerét, valamint az általános és előnyt jelentő szempontok érvényesülését. 
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A benyújtott pályázatból megismerhetőnek kell lenni, hogy milyen önkormányzási elvek, 

koncepciók állnak a helyi időspolitika hátterében, milyen célok határozzák meg az 

önkormányzati döntéshozatalt és döntésvégrehajtást. A meghozott döntések, pedig hogyan 

járulnak hozzá az idősek „jól-létéhez”. Hogy valósul meg az idősek-fiatalok közötti 

együttműködés, hogy valósul meg z idősek érdekében az információáramlás és párbeszéd. 

A pályázó önkormányzatoknak tehát a pályázat készítése során be kell mutatniuk: 

- az önkormányzatot; 

- az általuk ellátott, idősek életét érintő kötelező ellátásokat, azok 

szervezési módját, az igénybevevők számát; 

- az idősek életét érintő önként vállalt feladatokat, programokat; 

- azokat az elveket, szempontokat, melyek alapvetően meghatározzák 

az idősügyben az önkormányzati döntéshozást, döntések 

végrehajtását; 

- az eddigi önkormányzati tevékenységeket idősügyben; 

- az elért eredmények és önkormányzati tevékenységek hatását az 

idősekre, a helyi társadalomra; valamint 

- az önkormányzati idősügyi együttműködéseket. 

-  

A pályázat maximum 10 oldal terjedelmű lehet. Ahhoz csatolni kell az egyes szervezetekkel 

való együttműködési megállapodásokat, támogató nyilatkozatokat. 

A pályázatban kezdetben még a 60 év felettiek, majd később a 65 év felettiek tekintendők 

időseknek. 

Úgy véltem, hogy elegendő a pályázatokat elbíráló illetékes szakminisztérium felkeresése 

(tekintettel arra, hogy közpénz odaadományozásáról révén szó) a célból, hogy nyertes 

pályázatokat tanulmányozásra megkérhessem. Tévedtem. Az illetékes szakminisztérium 

rendelkezésemre bocsátotta ugyan a nyertes pályázatokat benyújtó önkormányzatok listáját 

azzal a megjegyzéssel, hogy az önkormányzatok felkeresése az én feladatom.  

Interneten keresztül, az egyes önkormányzatok honlapjait megkeresve igyekeztem felkutatni 

azok e-mail címeit. Több-kevesebb sikerrel. Volt, ahol nem áll rendelkezésre e-mailen keresztül 

történő kapcsolattartási lehetőség, illetve több helyen nem elérhetőek az önkormányzatok a 

honlapon jelzett e-mail címen. 

Az illetékes szakminisztériumtól kapott lista értelmében 2004 – 2013 közötti időszakban 65 

önkormányzat részesült „Idősbarát Önkormányzat” Díjban az alábbi megoszlás szerint 2004-

ben három; 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben hat-hat; 2008-ban hét (melyből egy önkormányzat 
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különdíjban részesült); 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben hat-hat; 2013-ban, pedig 

tizenhárom (ebből három önkormányzat részesült különdíjban, négy önkormányzat megosztva, 

illetve két önkormányzat megosztott különdíjban) önkormányzat részesült a Díjban. 

A Díjat nyert 65 önkormányzat közül: 

20 községi önkormányzat (a díjat nyert önkormányzatok: 30, 77 %), 

2 nagyközségi önkormányzat (3, 08 %); 

16 városi önkormányzat (24, 62 %); 

11 megyei jogú városi önkormányzat (16, 92 %); 

4 megyei önkormányzat (6, 15%); 

12 Budapest kerületi önkormányzat (18, 46 %). 

 

A díjat nyert 65 megkeresett önkormányzat közül 18 önkormányzat reagált megkeresésemre. 

A válaszolási hajlandóság ebben az értelemben 27,69 százalék. 

A 18 önkormányzatból 2 önkormányzat válaszolt ugyan megkeresésemre, de érdemben, a 

pályázati anyagokat illetően nem tudott segítséget nyújtani. A Somogy Megyei 

Önkormányzattól, (mely 2005-ben részesült a Díjban), valamint Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzattól (mely 2008-ban részesült a Díjban) kapott válasz értelmében a 

pályázatok az önkormányzatoknál sem elektronikusan, sem pedig papír alapon nem elértők. A 

Somogy Megyei Önkormányzat javasolta számomra felkeresni az illetékes minisztériumot a 

nyertes pályázati anyagokkal kapcsolatban. 

Továbbá az első évben, 2004-ben díjat nyert Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál ugyancsak nem áll rendelkezésre már a nyertes pályázat, de az 

önkormányzat illetékes szakembere rendelkezésemre bocsátotta a város idősügyi koncepcióját, 

annak felülvizsgálati anyagát, valamint a város idősügyi programját. 

A 65 díjnyertes pályázatból fentiek értelmében 15-öt (23,08 %) tudtam tanulmányozni az alábbi 

megosztásban: 

2005-ös évből: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat 

2006-ból: Hajdúböszörmény Város Önkormányzat, Jász – Nagykun - Szolnok Megyei 

Önkormányzat, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2007-ből: Budaörs Város Önkormányzat, Makó Város Önkormányzata 

2008-ból: Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata 

2009-ből: Tokaj Város Önkormányzata, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2010-ből: Budapest III. kerület Óbuda – Békásmegyer Önkormányzat, Nagykőrös Város 

Önkormányzat 
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2012-ből: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2013-ból: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Budapest I. Kerület Budavári 

Önkormányzat, Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

 

A nyertes pályázatukat visszaküldő önkormányzatok közül: 

- 1 megyei önkormányzat (a díjat nyert összesen 4 megyei önkormányzatból) 

- 4 megyei jogú városi önkormányzat (a díjat nyert 11 megyei jogú városi 

önkormányzatból) 

- 5 városi önkormányzat (a díjat nyert 16 városi önkormányzatból) 

- 5 Budapest kerületi önkormányzat (a díjat nyert 12 Budapest kerületi önkormányzatból) 

 

Sajnálatos tény, hogy a 22 községi (melyből 2 nagyközségi) önkormányzat közül egyetlen 

egy sem küldte meg számomra nyertes pályázati anyagát! 

 

A Díjat kapott önkormányzatok pályázati anyagainak összehasonlítását megkönnyítette az a 

tény, hogy a pályázati anyagok összeállítása minden esetben azonos – fentiekben részletezett - 

szempontok mentén kell, hogy történjen. 

Fontos, hogy az egyes önkormányzatuk törvényben előírt kötelező feladatellátásukkal mennyi 

idős embert, milyen minőségben érnek el, ugyanakkor az egyes pályázati anyagok elemzésekor 

különös hangsúllyal szemléltem a kötelező feladatokon felüli, önként vállalt önkormányzati 

aktivitást azzal a szándékkal, hogy mindazon „jó gyakorlatokat” összegyűjthessem (további 

saját javaslatokkal kiegészítve), melyek valóban példaértékűen szólítják meg az idős embereket 

és melyek más önkormányzatok számára is adaptálhatók, követendőek lehetnének. 

 

"Idősbarát Önkormányzat" Díjban részesült önkormányzatok összehasonlító elemzése 

 

Az elemzés elkészítését felsorolásszerűen, az általam a pályázatokból leglényegesebbnek 

ítélt tényezőket (idősek aránya a lakosságon belül; legfontosabb problémák, szükségletek; a 

kötelezően ellátott, illetve önként vállalt feladatok illetve az azokat igénybevevő idősek száma; 

az önkormányzat idősügyi alapelvei, stratégiája; az elért eredmények, önkormányzati 

tevékenységek hatása az idősekre) szempontokat, elemeket kiemelve, röviden, az 

áttekinthetőségre törekedve végeztem. 
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1.) Az önkormányzat által képviselt idős lakosság jellemzői (szociális, demográfiai) 

 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat (2005): 

Lakosságszám: 105 170 fő, melyből a 60 éven felüliek száma 25 212 fő, az öregségi nyugdíj 

kerületi átlaga 76 086 Ft, a legnagyobb szegénységi kockázat az egyszemélyes háztartások 

esetében, főként az egyedül álló, illetve megözvegyült nők esetében. Egyedül élő idősek száma: 

13 371 fő, a segélyezettek 60 %-a időskorú. 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (2006) 

Lakosságszám: 32 010 fő, melyből a 60 éven felüliek száma 6100 fő. A városban a saját 

tulajdonú kertes családi házak teszik ki a lakásállomány többségét. A nyugdíjasok 68,3 %-a 

lakik kertes házban., melynek tulajdonosa. 19,3 %-a lakik csak családban, gyermekével, 

unokájával, vagy idegen családdal. 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Önkormányzat (2006) 

Lakosságszám: 410 823 fő, melyből a 60 év felettiek száma 90 359 fő (a megye 

össznépességének 21,95 %-a, míg a 65 év felettiek aránya 16,23 %). A megye öregedési indexe 

az elmúlt évtizedben 62 százalékról 95,7 százalékra nőtt, a megye az ország „egyik legöregebb 

megyéje”. 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2006) 

Lakosságszám: 64 338 fő, melyből 12 926 fő a 60 év felettiek száma. A lakosság minden 5. 

állampolgára ehhez a korosztályhoz tartozik. 

A rendszerváltás után megszűntek a több száz főt foglalkoztató vállalatok és szövetkezetek, 

melyek korábban biztos és tartós jövedelemszerzést biztosítottak az itt élőknek. A 

munkaerőpiacról való kiszorulás tömegesen igénybe vett legális formája a korkedvezményes 

és rokkant nyugdíjaztatás, mely által széles társadalmi réteg jutott alacsony, de rendszeres 

jövedelemhez. Ez a 80-as, és 90-es évek elején tartó folyamatban érintettek jelentős része, ma 

a 60 év feletti korosztályhoz tartozik, melyek közül sokan élnek egyedül. 

 

Budaörs Város Önkormányzat (2007) 

Lakosságszám: 25 750 fő, melyből a 60 éves, illetve 60 éven felüliek száma 4318 fő. Az 

időskorúak népességen belüli aránya 16 %. 
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Makó Város Önkormányzata (2007) 

Lakosságszám: 25 360 fő, melyből a 60 éven felüliek száma 5868 fő. Jellemző a város lassú 

elöregedése. 

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (2008) 

Lakosságszám: 96 890 fő, melyből a 61 éven felettiek száma: 21 869 fő (a lakosság 22,6 %-a). 

Az egyes lakótelepeken (Lakatos, Szent-Lőrinc, Újpéteri-telep, Kossuth Ferenc-telep, 

Erdőskert bizonyos részei) jelentős a 60 év felettiek aránya. 

A kerületben a szociálisan rászorulók aránya évről-évre növekszik, így nő a (pénzbeli, 

természetbeli) támogatási formákban részesülők aránya. 

 

Tokaj Város Önkormányzata (2009) 

Lakosságszám: 4243 fő, melyből a 61-70 közöttiek száma: 434 fő, a 70 év felettiek száma: 455 

fő. Az idősek aránya a lakosságon belül 21 %.  

Tokaj városban a 60 év felettiekből 453 fő él házasságban, míg 436 fő egyedül. 

Az idősek egészségi állapota fokozatosan romlik. A Tokaj és Környéke Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete 276 fő fogyatékost tart nyilván, akiknek 70 %-a 60 éven felüli. 

Tokajban az emberek többsége szőlőműveléssel foglalkozott. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009) 

Lakosságszám: 111 108 fő, melyből a 60 év felettiek száma 2008-ban: 21 994 fő. 

Az összlakosságon belül egyre növekszik az idősek száma. Legfőbb probléma az egyedülélők 

magas száma. Sokan élnek csekély összegű nyugdíjból 

 

Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (2010) 

A kerület lakosságszáma 125 194 fő, melyből a 60 év felettiek száma 31 299 fő (25 %), azaz 

minden negyedik kerületi lakos 60 éven felüli. Nő az egyszemélyes háztartások száma. 

A kerületben élők lakhatási, szociális, gazdasági helyzete sokszínű (panellakások, polgári 

házak, családi házak, lakóparkok). Megfigyelhetőek az eltérő fogyasztási szokások az aktív és 

a nyugdíjas háztartások között. A nyugdíjasok elsősorban a közüzemi számláik kifizetésére 

koncentrálnak. Sokszor nagy alapterületű lakásaikat a házastárs halálát, illetve gyermekeik  

kiköltözését követően sem akarják eladni, illetve kisebbre cserélni. 

A főváros kerületei között itt a legmagasabb a nyilvántartott tartozásállomány (1,3 milliárd 

forint) 
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Nagykőrös Város Önkormányzat (2010) 

Lakosságszám: 24 668 fő, melyből a 60 év felettiek száma 5075 fő (21 %). 

Nagykőrös mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kisváros, ahol jelentős az ingázók száma 

(Kecskemét, Cegléd). Az idős lakosság napközben távol van tehát családjától. A gazdasági 

válság, az infláció, a nyugdíjak reálértékének csökkenése megmutatkozik az önkormányzat 

által adható átmeneti segélyben növekő arányban részesülők körében. Az idősek elsősorban 

gyógyszer kiváltáshoz, gyógyászati segédeszköz beszerzéshez, tüzelőanyag vásárlásához 

kértek önkormányzati segítséget. A város évente 3.000 000 forintot tervez rendkívüli 

segélyezésre, mely keret minden évben ki is merül. 

Megfigelhető a szociális ellátások iránt megnövekedett igény. 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (2012) 

Lakosságszám: 74 771 fő, melyből a 60 év felettiek száma: 17 527 fő. A csak időskorúakból 

(60 év felettiek) álló háztartások száma: 7098. 

(65 év felettiek helyett a 60 év felettieket emelték ki végig a pályázatban!!!!!) 

Folyamatos a lakosság előregedése és fogyása. Az idősek elsősorban nyugdíjból csak napi 

kiadásaikat fedezik, félretenni, takarékoskodni csak igen csekély mértékben tudnak. Sok idős 

él egyedül társas, illetve kertes házban. Ugyancsak jelentős azok száma, akik nem rendelkeznek 

kapcsolatokkal, de sokáig szeretnének otthonukban élni. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (2013) 

Lakosságszám 59 097 fő, melyből a 60 év felettiek száma: 14 617 fő. Zalaegerszegen 7978 az 

egyszemélyes háztartások száma, ebből valamivel több mint 5000 fő egyszemélyes 

háztartásban élő idős ember. 

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (2013) 

Lakosságszám: 25 591 fő, melyből 7983 fő 60 év feletti, 2116 fő 80 év feletti. Az idős 

népességet tekintve 2808 fő végzett főiskolai, egyetemi tanulmányokat. 6259 főből álló idős 

generáció csaknem fele beszél idegen nyelveket. Erre építve idegen nyelvű társalgási köröket 

szerveztek a kerületben. 

Az önkormányzat szociális ellátásai elsősorban az egyedülálló idősek veszik igénybe, 

leggyakrabban a lakásfenntartási és gyógyszer támogatási költségek fedezésére. 

A kerületben élő idős poupuláció jelentős része magas nyugdíjjal rendelkezik. 
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Az önkormányzat kiemeli, hogy épít a szelemileg friss, fizikailag is teherbíró aktív rétegre. Az 

idősek körében erős lokálpatriotizmus figyelhető meg, mely akkor jelent a leginkább hátrányt, 

ha az idős ember egészségi állapota bentlakásos intézményi elhelyezést tesz lehetővé. Az idős 

lakosság családi és történelmi múltjából adódóan nagy számban vesz résztaz önkormányzat, 

illetvea Szolgáltatási Központ által szervezett programokon, kulturális eseményeken. 

 

Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Lakosságszám: 66 923 fő a 60 éves és idősebb lakosság ebből 22 %-ot képvisel. A 65 éven 

felüliekből 7484 fő él egyszemélyes háztartásban. Józsefváros népességének mintegy fele 

nyugdíjas. 

 

2.) Legfontosabbnak ítélt helyi idősügyi problémák, szükségletek 

 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat (2005): 

Feladat: idősügyi koncepció elkészítése. Alapszükséglet a lakhatás és lakás megőrzése, igény 

az idősek részéről a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. Támogatni kell az idősek 

minél tovább otthonukban való maradását. Probléma a családon belüli erőszak. Folyamatos 

feladat a biztonságérzet növelése. 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (2006) 

Az önkormányzat problémák és szükségletek között nevesíti: a szükségletekre épülő, a kor 

elvárásainak megfelelő, rugalmas szociális rendszer működtetését (szociális és egészségügyi 

területeken egyaránt). Az idősek érdekvédelme, a civil szféra támogatása, a prevenció, a 

hasznos időskor, az idősek anyagi helyzetének javítása, az idősek egészségvédelme ugyancsak 

fontos kihívásként jelenik meg. 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Önkormányzat (2006) 

Az idősek legsúlyosabb problémái az országos tendenciához hasonlóan a elmagányosodás, a 

rossz anyagi viszonyok, betegségek. Nő az egyedül élő, alacsony jövedelmű, tartósan beteg 

idősek száma, akik közül sokan nem érzik magukat biztonságban. 

(Az önkormányzat kiemeli, hogy csak közvetett eszközökkel tud hozzájárulni a problémák 

mérsékléséhez) 
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2006) 

Problémát jelent a lakosság folyamatos idősödése, az egyedül élő idősek magas száma, az 

elmagányosodás, az alacsony átlagnyugdíjak, az egészség megromlása és az ezzel járó 

többletköltségek. 

A szociális intézmények problémája a személyi, helyenként tárgyi feltételek hiánya, 

zsúfoltsága, a bekerülést megelőzően hosszú várakozási idő. 

Az önkormányzat szükségletként jeleníti meg a magányosság enyhítését, a hasznosságtudat 

erősítését, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezését, a generációk közötti szolidaritás 

megteremtését. 

A önkormányzat előrevetíti, hogy egyes intézményi szolgáltatások (nyugdíjas klubok) esetén a 

szolgáltatásokat igyekeznek összekötni az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének 

biztosításával. 

 

Budaörs Város Önkormányzat (2007) 

A legfontosabbnak ítélt helyi problémák, szükségletek, hogy növekszik az intézményesített 

ellátási formák iránti szükséglet. Az idős korosztály jellemző problémája az egyedüllét.  

 

Makó Város Önkormányzata (2007) 

A város lakosainak fő megélhetési forrását a mezőgazdaság biztosítja. A földeken, többségében 

kézzel végzett munka egészségkárosító következményei idős korban jelentkeznek (izületi és 

reumatikus megbetegedések). Ezek a betegségek korlátozzák az idősek mozgás-, és önellátási 

képességét. Egyre többen szorulnak gondozásra-, illetve teljes körű ellátásra. 

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (2008) 

Helyi problémának, illetve szükségletnek minősül a 70 év felettiek integrációja, ellátásuk 

biztosítása. Megfigyelhető az idős emberek kiszolgáltatottsága (lakásmaffia, családon belüli 

erőszak). Cél a térfigyelőrendszerek kiépítése a kerületi polgárőrségek támogatása. A 

folyamatos ápolást igénylő idősek gondozásának biztosítása civil és intézményi összefogással. 

Az igények felmérésére alapozva létre kell hozni a piacképes, térítéses szolgáltatások 

rendszerét. Fokozott mértékben támaszkodni kell a civil szervezetekkel történő 

együttműködésre. Szociális gondozó hálózatokhoz csatlakozva lenne szükséges biztosítani az 

otthoni, 24 órás szakápolást. Szükség van a szellemileg leépült idősek szociális ellátásának 

biztosítására. 
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Fontos szükséglet az önkormányzati intézmények, közterületek akadálymentesítése; a 

regionális összefogás; a kerület idősügyi koncepciójának elkészítése; az Idősügyi Tanács 

munkájának beépítése a képviselő-testületi munkába (az Idősügyi Tanács egy tagjának a 

Szociális és lakásügyi Bizottság delegált tagjává tétele); ingyenes információs anyagok 

készítése, hozzáférhetővé tétele az idősek számára; idősek által kedvezményesen igénybe 

vehető szolgáltatások kialakítása (kedvezményekre jogosító klubkártya); az idősek diétás 

étkeztetésének biztosítása. 

 

Tokaj Város Önkormányzata (2009) 

Szükségletek: A Tokaji Kistérségben élők egészségvédelme, prevenció; közösségi, kulturális 

programokra intézmény létrehozása; a meglévő intézményekben minőségi munka végzése; az 

intézmények eszközfejlesztése; rugalmas, a problémákra reagáló ellátórendszer működtetése; 

civil szerveződések támogatása; minőségi élet biztosítása; generációk egymásra találásának 

segítése. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009) 

Szükségletek: a szociálisan rászoruló idősek segítése; az „aktív” idősek hasznos időtöltésének 

megszervezése, különös tekintettel az egyedülállókra, támogató rendszerek bővítése; gondozási 

szükséglettel rendelkező idősek ellátása. 

 

Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (2010) 

A lakótelepeken a magas rezsiköltségek kifizetése okozza a legjelentősebb problémát. A kertes 

házakban fokozottan van jelen az idősek biztonságérzetének hiánya, valamint a szolgáltatások 

távolsága. Általános probléma az elmagányosodás, illetve a betegségek halmozódása. Jellemző 

szükséglet a részorulók otthonában, illetve bentlakásos intézményben nyújtott szolgáltatási 

forma, valamint a tartalmas öregkor megélése, valamint az akadálymentes környezet. 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2010) 

„Jóléti modellváltás” címmel készített felmérés (Károli Gáspár Református Egyetem 

Tanítóképző Főiskolai Kar – nagykőrösi Diakóniai Intézet) az alábbiakra mutat rá (számomra 

nem derül ki, hogy a felmérésben hány személy vett részt, és milyen életkorúak) : 

Minden második időskorú nagykőrösi lakos nélkülözte a társas kapcsolatot, minden harmadik 

ember igényli a másokkal való rendszeres találkozást, minden harmadik megkérdezettnek nincs 

barátja, ismerőse. 
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Az egészségi állapotból fakadó szükségletek az alábbiak: a napi személyi higiéné 

megtartásában és a főzésben minden tizedik embernek segítségre van szüksége; a mosás, a 

takarítás,  a közlekedés, a bevásárlás, az orvoshoz való eljutás, a hivatalos ügyek intézése az 

idős emberek többségének nehézséget jelent.  

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (2012) 

Szükségletként fogalmazódik meg a tömegközlekedés fejlődése, valamint az időskori önkéntes 

hálózat fejlődése. Emellett az idősekkel kapcsolatos társadalmi szemléletformálás; 

integrációjuk elősegítése; a családok megtartó erejének növelése („Családbarát Szolnok” 

Program); az idősek önálló életvitelének elősegítése; prevenció (Egészségügyi Szakmai 

Program); idősbarát városi környezet és közlekedés (46 új buszmegálló épült, 9 

buszmegállóban intelligens utastájékoztató oszlop). 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (2013) 

2000. óta folyamatosan csökken a város lakossága. Egyre több az elmagányosodott időskorú 

ember. A lakosság elöregedőben van. 

Szükségletként jelenik meg, hogy az idősebb korosztály ne maradjon magára a városban, 

hanem „egy természetes korosztályos rétegződésű közösségben tudja megélni mindennapjait”. 

Az időseket érintő programokat illetően az egyedülálló idős nők nagy számával kell számolni. 

A belső közlekedés átszervezést igényel. 

A városi időspolitika folytatásához intézményi korszerűsítések szükségesek. Ugyanakkor a 

gerontológiai-, demens-, átmeneti és tartós bentlakásos ellátás iránti szükséglet mutatkozik. 

Változást igényel az időskorúak társadalmi megítélése. 

 

Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Szociális területen az önkormányzat legfontosabb feladata az idősek anyagi támogatása, 

rászorultsági alapon. 

Fontos szempont, hogy az idősek aktív tagjai legyenek a társadalomnak. Ennek érdekében 

hangsúlyos az orvosi ellátásokhoz való hozzáférés biztosítása. Hagyománya van a Föld napja 

alkalmából több generáció együttműködéseként szervezett programnak (játszóterek takarítása, 

virágültetés, padok festése). 

A generációk kapcsolat elősegítésének eleme a helyi média. A Józsefváros című kerületi újság 

havonta kétszer jelenik meg.(Az újság informál a kerületi eseményekről és programokról). 
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Az önkormányzat hosszú távú terve, hogy skandináv mintára elindítsaa Gondoskodó TV-t, 

mely úgy funkcionál, mint egy interaktív nővér, aki a képernyőn keresztül eljut minden 

otthonba és riaszt, ha valami nincs rendben. 

A helyi közösségek erősítésében komoly szerepe van az idősügyi referensi feladatokat ellátó 

munkatársnak. 

 

3.) Kötelezően ellátott feladatok, az azokat igénybevevő idősek száma 

 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat (2005): 

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 497 fő; étkeztetés: 1587 fő, speciális 

alapellátás: 84 fő; családsegítés: 201 fő; nappali ellátást nyújtó intézmények: 685 fő; átmeneti 

elhelyezést biztosító intézmény: 66 fő,  

Az önkormányzat biztosítja a közművelődéshez; egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférést, 

megszervezi a közbiztonságot, ügyel köztisztaságra 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (2006) 

(az igénybevevők száma a 2005-ös évet jeleníti meg) 

Házi segítségnyújtás 90 fő idős rendszeresen, 38 fő idős eseti jelleggel; családsegítés 628 fő; 

adósságkezelés 17 fő; idősek klubja 31 fő; szociális étkeztetés 169 fő, eseti jelleggel 78 fő; 

egészségügyi alapellátás 5689 fő; fogászati alapellátás 5689 fő; járóbeteg szakellátás (adat csak 

az éves betegforgalomra van), közművelődés, pénzbeli támogatások (időskorúak járadéka: 64 

fő, lakásfenntartási támogatás: 284 fő, ápolási díj 14 fő, átmeneti segély: 481 fő, temetési 

segély: 82 fő, köztemetés 10 fő, közgyógyellátás: 409 fő).  

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Önkormányzat (2006) 

Tartós bentlakásos szociális intézmények működtetése (3 idősek otthonában 160 fő); 

szakosított szociális szolgáltatások összehangolása (megye teljes lakossága), Megyei 

Szociálpolitikai Kerekasztal működtetése (megye teljes lakossága), módszertani feladatok 

ellátása (megyei szociális intézményekben élők), egészségügyi járó-, és fekvőbeteg ellátás 

(megye teljes lakossága), kulturális feladatok ellátása. 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2006) 

Szociális információs szolgáltatás (31 fő), étkeztetés (334 fő), házi segítségnyújtás (378 fő), 

családsegítés (98 fő), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (65 fő), közösségi ellátások (60 fő), 
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támogató szolgáltatás (450 fő), utcai szociális munka (19 fő), nappali ellátást nyújtó 

intézmények (idősek klubja 10 telephelyen  315 fő), pszichiátriai betegek nappali intézménye 

(2 fő9, fogyatékosok nappali intézménye (5 fő), nappali melegedő (5 fő), időskorúak 

gondozóháza (56 fő), hajléktalan személyek átmeneti szállása (8 fő), idősek otthona (149 fő), 

demens részleg (30 fő), szenvedélybetegek otthona (25 fő). 

 

Budaörs Város Önkormányzat (2007) 

Házi segítségnyújtás (24 fő, illetve 176 fő időszakosan igénybevevő); étkeztetés, szállítás (70 

fő, illetve 25 fő időszakosan igénybevevő); Jelzőrendszeres házi gondozás (40 fő), Idősek 

klubja (25 fő, időszakosan igénybevevők 18 fő); családsegítés (35 fő, időszakosan 

igénybevevők 55 fő); támogató szolgálat (21 fő, időszakosan igénybevevők 61 fő); 

hajléktalanok nappali ellátása (4 fő, időszakosan igénybevevők 5 fő); idősek átmeneti 

gondozása (2 fő, időszakosan igénybevevők 1 fő); egészségügyi alap és szakellátás – 10 

háziorvosi körzet (kb. 1000 fő); ápolási díj, lakásfenntartási-, fűtési támogatás (160 fő); 

közművelődés (becsült adat: 100 fő) 

 

Makó Város Önkormányzata (2007) 

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás (194 fő); idősek klubja (3 telephelyen – 94 fő); 

időskorúak gondozóháza (32 fő); jelzőrendszeres házi gondozás (60 fő); háziorvosi és fogorvosi 

alapellátás (5868 fő); könyvtári szolgáltatás (372 fő); kulturális, közművelődési szolgáltatás 

(5868 fő). 

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (2008) 

Szociális információs szolgáltatás (310 fő); étkeztetés (1049 fő); házi segítségnyújtás (370 fő); 

családsegítés (287 család – 1333 fő); jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (58 fő); nappali 

ellátás (267 fő); közösségi ellátások; támogató szolgáltatás; utcai szociális munka (ezen 

utóbbiak tekintetében nincs az 60 év felettiek tekintetében adat). 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (30 fő); közművelődés, egészségügy (alap-, és 

szakellátás 68 fő háziorvos – 14 rendelő)  

 

Tokaj Város Önkormányzata (2009) 

Étkeztetés (Kihordás 2008-ban: 10 fő, 2009-ben: 9 fő, szállítás: 2008-ban: 56 fő, 2009-ben: 53 

fő); házi segítségnyújtás (2008, és 2009-ben 24 fő Tokajban, egyéb településeken 2009-ben: 48 

fő); családsegítés:70 fő; nappali ellátás (idősek klubja, 20 fő); egészségügyi alapellátás (2 
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háziorvosi körzet, I. körzet 446 fő, II. körzet 582 fő); átmeneti segély (természetbeli 2008-ban: 

4 fő, 2009-ben:6 fő , pénzbeli 2008-ban: 2 fő, 2009-ben 1 fő), időskorúak járadéka (2008-ban: 

6 fő, 2009-ben 1 fő), lakásfenntartási támogatás (2008-ban: 9 fő, 2009-ben: 3 fő), ápolási díj 

(2008-ban: 16 fő, 2009-ben: 8 fő) temetési segély (2008-ban: 14 fő), köztemetés (2008-ban 5 

fő), közgyógyellátás (2008-ban 47 fő, 2009-ben: 7 fő); művelődési ház (2008-ban: 3000 fő, 

2009-ben 250 fő). 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009) 

Étkeztetés (507 fő); házi segítségnyújtás (305 fő); idősek nappali ellátása (ESZII négy 

telephelyen – 507 fő); idősek nappali ellátása (ESZII – öt telephelyen – 444 fő), támogató 

szolgálat (50 fő); jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (152 fő); hajléktalanok nappali 

melegedője (35 fő); hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása (50 fő); idősek 

átmeneti ellátása (20 fő); idősek ápoló – gondozó otthona (385 fő); fogyatékosok ápoló – 

gondozó otthona (35 fő); háziorvosi ellátás (21 000 fő). 

 

Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (2010) 

Étkeztetés (két szolgáltató által az igénybevevő idősek aránya 91 %, illetve 81 %); házi 

segítségnyújtás (két szolgáltató által az igénybevevő idősek aránya 55 %, illetve 95 %); 

családsegítés (9 %); nappali ellátás (összesen 974 fő, 3 intézményben); idősek számára, 

fogyatékos személyek számára (idősek aránya 15 %), pszichiátriai betegek részére (idősek 

aránya 12 %), hajléktalan személyek számára (idősek aránya 10 %); utcai szociális munka 

(idősek aránya 15 %); átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (idősek aránya 99 %); háziorvosi-

, fogorvosi alapellátás; ügyeleti ellátás; közművelődési feladatok (könyvtár, Óbudai Társaskör) 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2010) 

Szociális étkeztetés (22 fő); házi segítségnyújtás (5 fő); jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2 

fő); idősek klubja (50 fő); értelmi fogyatékosok nappali intézménye (2 fő); családsegítés (186 

fő); támogató szolgálat (2 fő); idősek otthona (22 fő); egészségügyi alapellátás (5075 fő); 

pénzbeli támogatások (lakásfenntartási támogatás 1196 fő, átmeneti segély 1393 fő, köztemetés 

9 fő, közgyógyellátás 418 fő, közlekedési támogatás 188 fő); hajléktalan ellátás (4 fő 

bentlakással, 2 fő tisztálkodás). 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (2012) 

(az igénybevevő idősek számának ismertetésekor itt már a 65 éven felülieket tekintették) 
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Szociális étkeztetés (649 fő); házi segítségnyújtás (481 fő); idősek nappali ellátása (155 fő); 

idősek otthona (139 fő); családsegítés (106 fő); hajléktalan ellátás (46 fő); pszichiátriai és 

szenvedélybeteg ellátása (2 fő). 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (2013) 

Étkeztetés (376 fő); házi segítségnyújtás (76 fő); jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 68 fő); 

időskorúak nappali ellátása (77 fő); demens személyek nappali ellátása (4 fő); időskorúak 

gondozóháza (39 fő); idősek otthona (95 fő). 

Az önkormányzat kiemeli, hogy a városban nincs önálló időskorúakat ellátó rendszer, hanem 

az egy egységes ellátórendszer része. 

A városban 22 különböző személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás érhető el, 

állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartó is szolgáltat. 

Az önkormányzat kiemeli, hogy az időskorosztály kisebb hányada szorul csak rá az 

alapellátások valamely formájára, az idősek többségében önellátók, illetve családban 

elláthatók. A szakellátások – elsősorban idősek ápoló – gondozó otthona – tekintetében jelentős 

a várakozók száma. 

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (2013) 

Étkeztetés (193 fő); házi segítségnyújtás (103 fő); családsegítés; idősek klubja (3 intézmény – 

104 fő) 

 

Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Az önkormányzat mindazon kötelező szolgáltatásokat nyújtja, melyeket az önkormányzat a 

hatáskörébe utal. 

Étkeztetés (232 fő); házi segítségnyújtás (110 fő); jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (51 fő); 

nappali ellátás (163 fő); gondozóház (14 fő); szenvedélybetegek klubja (12 fő); lakástámogatás 

(172 fő); adósságcsökkentési támogatás (23 fő); átmeneti segély (96 fő). 

 

4.) Időseket érintő önként vállalt feladatok, programok, igénybevevő 60 év feletti idősek 

száma (a teljesség igénye nélkül és röviden összefoglalva) 

 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat (2005): 

Angyalföldi Szociális Egyesület (önkormányzat alapító tag) 4 szociális bolt működtetése (2121 

fő); civil szervezetek részére pályázati alap, évente egy alkalommal civil pályázat kiírása (3 
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időskorúakat érintő pályázat); idősek klubjai által szervezett programok támogatása (könyvek 

házhoz szállítása, szervezett kirándulások, ingyenes színházbérlet; egészségügyi szűrő 

programok, sport rendezvények - Szenior olimpia); ISZER modellprogram; 2 idősek klubjában 

hétvégi nyitva tartás (170 fő); internetes tanfolyam (56 fő) „generációs találkozások”(óvodák, 

iskolák és idősek klubja között 67 fő); civil szervezetekkel való együttműködés (összes 120 

civil szervezetből 49 időskorúakkal foglalkozik; tájékoztatási program (egyéni képviselők 

tájékoztatást adnak munkájukról); természetbeni támogatások (Karácsonyi csomag 5000 Ft 

értékben, 3500 fő; lakásokban kisebb felújítási munkálatok elvégzése közhasznú foglalkoztatás 

keretében 109 fő, 75 év felettiek részére közgyógyellátási igazolvány kiállítása méltányossági 

jogkörben 2732 fő; vízóra beszerelés átvállalása; Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz való 

csatlakozás, önrész átvállalása (57 fő); pénzbeli ellátások (egyszeri 10 000 Ft-os 

lakásfenntartási támogatás; 90, 95, 100 évesek egyszeri 20.000 Ft-os támogatása); 

hagyományok (idősek üdültetése Velence – átlag 170 fő), idősek napja megünneplése 350 fő, 

Karácsonyi ünnepség 350 fő, népies ételek főzőversenye 400 fő, időskorúaknak irodalmi, 

képzőművészeti pályázat kiírása 37 fő) 

Nem szociális, de életminőséget javító programok: lakásért életjáradék program (az 

Angyalföldi Vagyonkezelő Rt. Szervezésében oly módon, hogy a programban résztvevők 

szociális mentális ellátásával a III. számú Gondozási Központ szakemberei foglalkoznak), 

egészségügy területén 55 év feletti nők, 66 év feletti férfiak számára csontsűrűség vizsgálat, 

diabetes klub havonta ez alkalom, egyes szakellátások lakásra mennek (fogorvos, szemész), 2 

művelődési ház programjai ingyenesek az idősek részére (táncklub, társkereső klub, kézműves 

műhelyek (átlag 520 fő). Közigazgatás területén: ügyfélhívó rendszer, egyes támogatási formák 

esetén egyablakos ügyintézés. Az idősek klubjaiban információnyújtás történik. A 

közbiztonságot erősítve nagy szerepe van a polgárőrségnek. A köztisztaságot tekintve a 

parkgondnoki szolgáltatást szükséges kiemelni. 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (2006) 

Idősek bentlakásos ellátása (144 fő), Nyugdíjasklubok (Városi nyugdíjasklub: 62 fő, Nyugdíjas 

pedagógusok klubja: 42 fő, Nyugdíjas férfiak klubja: 16 fő) 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Önkormányzat (2006) 

Társadalmi és Civil Kapcsolatok Bizottsága-, Idősügyi Tanács működtetése, Idősbarát 

Önkormányzati Díj alapítása, Idősügyi Alap (a megyében működő idősügyi, civil szervezetek 

számára, az idős korosztály érdekében megvalósuló kulturális, szabadidős, sport tevékenységek 
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támogatására), kapcsolattartás a nyugdíjas kollégákkal a szakszervezet működésével, 

egészségfejlesztési keret civil szervezetek számára), érdekvédelmi szervezetek támogatása, 

Idősotthonok Szépkorú, de Ifjúszívű Lakóinak Kulturális és Sportversenye (alkalmanként 300-

380 fő). 

A megyei közgyűlés folyamatosan támogatja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok 

Kulturális és Érdekvédelmi Egyesületének működését, mely a megye legnagyobb időseket 

képviselő szervezete. A megyei önkormányzat hivatal szakszervezeti alapszervezete 

támogatásával működik a hivataltól, illetve jogelődjétől nyugdíjba vonult kollégákat tömörítő 

Nyugdíjas Klub (a klub a megyeháza épületében ingyenes használatra kapott helyiséget, 

felmerülő dologi kiadásaikat a megyei önkormányzat költségvetése fedezi). 

 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2006) 

Emeltszintű ellátást nyújtó tartós bentlakásos intézmények (3 intézmény, összesen 196 fő), 

Kapu-program – önkéntes munka (2 fő önkéntes szolgáltató, 12 fő önkéntes munkát igénybe 

vevő 60 év feletti); civil szervezetek részére pályázati alap; csoportfoglalkozások 

emlékezetzavarban szenvedők családtagjai részére (20 fő), Rekreációs Centrum, rokkant 

felhajtó rámpa (100 db építése); buszpályaudvar peronok akadálymentesítése (14 db); 

Akadálymentesített nyilvános illemhely; Beszélő jelzőlámpák (a város teljes területe); 

Békéscsabai Atlétikai Klub (134 fő, Klubtalálkozó versenyek, gyalogló világnap 120 fő, Dr. 

Bándi Andor Emlékverseny (62 fő); Tavaszi Sportgála 2000 méter váltó 4 ötfős csapat 60 éven 

felüli, Nemzetközi Szupermaraton (12 fő), Samsung Futófesztivál (58 fő), Dél Apró 

Szilveszteri Futógála (50 fő). 

További önként vállalt programok: kulturális rendezvények, kirándulások, számítógépes 

tanfolyamok, művészeti; és ismeretterjesztő előadások, különböző témájú versenyek (pl. Ki Mit 

Tud?) 

 

Budaörs Város Önkormányzat (2007) 

IT mentor rendszer, közösségi önkormányzás modellje, az idősek folyamatos képzése és 

mentorálása (100 fő képzése megtörtént); a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában 1 fő  EU 

referens (6 civil szervezet igény szerint), Többcélú Kistérségi Társulás (8 települési 

önkormányzat együttműködése szociális, oktatás, belső ellenőrzés területén – 150 fő); idősek 

üdültetése, gyógyfürdő, gyógykezelés (95 fő); Közalapítvány az Idősek Karácsonyáért (950 fő; 

pénzbeli ellátás – 6000 Ft/fő; ajándékcsomag 4000 Ft/fő); együttműködés a testvérvárosi idősek 
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klubjaival (100 fő); A Gondozási Központ ellátottjainak évente 2*1 napos kirándulás, 2 

alkalommal múzeum és színházlátogatás, Mindenki Születésnapja (40 fő, időszakosan 

igénybevevők 20 fő); Magyar Nótaest (180 fő); 6 civil szerveződés, 2 kulturális csoport és többi 

hobbi csoport (450 – 500 fő); vérnyomásmérő átadása (becsült adat 550 fő); ingyenes 

szemétszállítás a 70 év felettiek részére (600-700 fő); 75 év felett közgyógyellátás 81 390 Ft 

jövedelemhatárig (750 fő); A város két színházába kedvezményes színházjegy klubtagoknak 

(becsült adat 350 fő); térítésmentes étkeztetés 33 540 Ft jövedelemhatárig ( 15 fő); helyi 

buszjárat az idősek kezdeményezésére (1000 fő); 24 órás központi ügyelet (300 fő); 

térítésmentes védőoltás tüdőgyulladás ellen (256 fő); idősek optthona, melyből tartós bentlakást 

nyújtó ellátás (40 fő részére +átmeneti szállás 6 fő részére); szórakoztató vetélkedő (100 fő) 

 

Makó Város Önkormányzata (2007) 

Konzultatív Tanácsadó Testület (28 fő); Pénzbeli ellátások (gyógyszertámogatás, gyógyfürdő 

támogatás 472 fő); helyi adókedvezmények (4339 fő); szemétszállítás-, és vízdíj kedvezmény 

(1012-, illetve 1123 fő); városrészekbe kihelyezett ügyfélfogadás (5-6 fő); „Virágos Makóért” 

Mozgalom (219 fő); Honvéd Emléknap és Találkozó (300 fő), fürdő (7000 fő); Egészségügyi 

civil szervezetek klubja (10 klub 820 fő); „Szieszta” idősek lapja (havi 5868 fő); nyugdíjas 

klubok működési feltételeinek biztosítása (700 fő); városrész napok (2700 fő); idősek 

világnapja (1400 fő); operettfesztivál (3500 fő); nyugdíjas bál, batyus bál (1000 fő); országjáró 

kirándulások (220 fő); szépkorúak nőnapi rendezvényei (600 fő); „nagyanyáink süteménye” 

(250 fő); karácsonyi rendezvények (minden évben december 6-22 között, 4200 – 4500 fő).  

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (2008) 

Civil Kerekasztal, Idősügyi Műhely (10 időseket tömörítő civil szervezet, kb 1500 időskorú 

tag); Idősügyi Tanács (javaslattevő fórum – kb 5-6000 időskorút érint); „Idősek Hónapja” (kb. 

4500 fő; központi rendezvény Idősek Napja); Közéleti Kávézó (a lakosság minden korosztályát 

érintő kérdések megvitatása); Civil Alap (2007-ben a kiírt pályázati összeg kb ¼-ét az idősek 

szervezetei kapták működési és céltámogatásként); „Szocbusz” (buszjárat a kerületi idősek 

számára (rendelőintézetekhez és piachoz); ünnepi ajándékozás (Karácsony, Húsvét, Nőnap, 

Anyák Napja kb 1500 időskorú – 3500 Ft/fő); idősek által szervezettt programok támogatása 

(kirándulások, gyógyfürdő, kulturális programok); XVIII. kerületi 100 évesek köszöntése, 

Kerületi Idősekért Oklevél (kerületi idősekekért végzett kimagasló munka elismeréseként, 

évente 1 főnek pénzjutalom); nyugdíjas pedagógusok és köztisztisztviselők köszöntése 

8ajándékozás, kitüntetés); Civilek az idősekért információs kiadvány (braille írással is, tartalma 
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egyeztetve lett az Idősügyi Tanáccsal); Jó egészséget Pestszentlőrinc-Pestszentimre Program 

(ingyenes szűrővizsgálatok); kerületi erdei tornapálya felújítása, tornatermi mozgás biztosítása 

az időseknek; kihelyezett ügyfélszolgálati irodák a közigazgatásban; ingyenes védőoltás 

tűdőgyulladás ellen (65 év felettieknek); ingyenes számítógéphasználat; „Idősek Egymásért 

Szolgálat”; allergén növények rendszeres írtása; műveltségi vetélkedők servezése; Őszidő 

Magazin (negyedévente); tájékoztató előadások, szűrővizsgálatok. 

 

Tokaj Város Önkormányzata (2009) 

Szemétszállítási díj átvállalása (174 fő 70 év feletti); jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

(2008, 2009-ben: mintegy 210 fő); támogató szolgálat (59 fő); fogyatékosok nappali ellátása 

(21 fő); különböző járóbeteg szakellátásokon (összesen mintegy: 3000 fő); időskorúak otthona 

(150 fő); II. kerületi Nyugdíjas Klub (22 fő); központi ügyeleti rendszer; otthoni szakápolás (86 

fő 65 év feletti); Tokaj Kulturális és Konferencia Központ, Zsinagóga, Paulay Ede Színház 

(5000 fő); karácsonyi csomag (2008-ban: 821 fő); nyugdíjas bál (2008-ban: 106 fő); idősek 

napja (300 fő); Nyugdíjasok Vetélkedője „Észbontó Juniális és ötletvásár (70 fő); könyv, film, 

újság kölcsönzés; fogyatékkal élők tájékoztatása (420 fő); bűnmegelőzés; Tokaji Hírek havilap. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009) 

Fűtési költségek állami támogatáson túli helyi támogatása (500 fő); kommunális szilárd 

hulladék szállításának támogatása 70 év felettieknek (200 fő); közvetett támogatás a 

nyugdíjasklubok részére (1800 fő). 

 

Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (2010) 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (két szolgáltató által az igénybevevő idősek aránya 97 %, 

illetve 95 %), támogató szolgálat (két szolgáltató által az igénybevevő idősek aránya 70 %, 

illetve 45 %); közösségi ellátás (három szolgáltató által az igénybevevő idősek aránya 6 %; 1 

%, 27 %); pénzbeli támogatások (közgyógyellátás önként vállalt formái – 1483 fő/év, 

gyógyszertámogatás 95 %, ápolási díj méltányossági alapon 90 %, 100 életévüket betöltők 

jubileumi támogatása); a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő személyi 

térítési díj méltányos megállapítása (50 %); burgonya akció (70 %); idősek kedvezményes 

üdültetése (az önkormányzat balatonszabadi-sóstói üdülőjében); egészségügyi ellátások: 

járóbeteg szakellátás (46 %), otthoni szakápolás (89 %), gyógyászati segédeszköz kölcsönző 

(95 %), szűrővizsgálatok; kulturális programok: Könyvet Házhoz mozgalom, tánciskola, aqua-

fitness, chi-kung, Szellemi Vetélkedő, Idősek Művészeti Fesztiválja, Tavaszi Fesztivál, 
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Komolyzenei Koncertsorozat, Gerontológiai előadássorozat, Idősek Szabad Egyeteme, nyílt 

napok a szociális intézményekben, Budapesti Panoráma hajóutak, nyugdíjas színházbérlet, 

múzeumlátogatások, kirándulások; 6 nyugdíjasház működtetése (274 lakás); civil szervezetek 

támogatása (pályázatok kiírásával); Polgármesteri Hivatalban működő Civil és Turisztikai 

Szolgáltató Iroda sokrétű szolgáltatással áll a kerületi szervezetek rendelkezésére (nyomtatás, 

fénymásolás szkennelés, tanácsadó napok, fórumok szervezése). 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2010) 

Rendkívüli átmeneti segélyezés, 70 éven felüliek szemétszállítási díj kedvezménye (460 fő), 

idősek átmeneti otthona (18 fő), idősek otthona (11 férőhely, ebből 7 fő 60 éven felüli), 

támogató szolgálat 18 fő, nyugállományú köztisztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása 

(6 fő). 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (2012) 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (313 fő); falu-, és tanyagondnoki szolgálat (11 fő); idősek 

önsegítő csoportja (22 fő); „Fogjuk egymás kezét” Idősek Önsegítő klubja (15 fő) Játékos 

fejlesztő csoport időseknek (8 fő); Prizma Színjátszó Társulat és a Prizma Dalkör fellépései a 

Gondozási Központokban (75 fő), hulladékkezelési díjtámogatás (összesen 700 fő) 

 

A Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzat által az aktív idősödés és nemzedékek 

közötti szolidaritás érdekében végzett tevékenysége: 

„Generációk találkozása – Építsünk hidakat” elnevezésű szakmai tanácskozás (2011 - a 

konferencián első ízben tanácskozott együtt a Városi Idősügyi Tanács, a Diákpolgármester, 

valamint a Szolnok Városi Diákok Tanácsa egy-egy képviselője. Az esemény folytatására 

2012-ben a Városi Idősügyi Tanács első ülésén került sor). 

A város az idősügyi szervezetek programjait (kirándulások, ünnepségek), több mint tíz éve 

pénzügyileg is támogatja. Az önkormányzat fontosnak tartotta azon pályaművek támogatását, 

melyek a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt KOR-TÁRS -11 pályázati felhívásra 

kerültek benyújtásra. 

A generációk közötti kapcsolat erősítésére hivatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes 

Centrum, ahol a 60 év felettiek által leggyakrabban végzett önkéntes tevékenység a Civil 

Mentor Programban való részvétel, kórházi segítő tevékenység, korrepetálás, rendezvények 

lebonyolításában történő segítségnyújtás, részvétel adomány-, illetve ételosztásban, múzeumi 

tevékenységben. 



 101 

Az önkormányzat a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által 2012-ben meghirdetett „Életút” 

önéletrajzi pályázat ötletét alapul véve pályázatot hirdetett a 60 év felettiek számára 

tapasztalatátadás, generációk közötti kapcsolat erősítése céljából. 

Az idősek megajándékozása érdekében tervezik létrehozni a „Meg nem valósult álmok – 

generációk ajándéka” elnevezésű programot. A „Fogadj örökbe egy parkot „ programmal a 

generációk összefogását kezdeményezik. 

A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés című ÉAOP-2.1.1/E-12 

projektfelhívás keretében tematikus junior/szenior ökojátszótér kilakítását tervezik. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (2013) 

Nyugdíjas Otthonház (55 fő); házi segítségnyújtás (28 fő); „Aranykor” városi nyugdíj (10 000 

Ft/fő/év – 59 fő); Idősügyi Tanács működtetése; EGERSZEG kártya (kedvezmények 

biztosítása – becsült adat: 3500 fő). 

 

A városnak a tevékeny időskor, valamint a helyi közösségek erősítésének elősegítése 

érdekében végzett tevékenysége: 

Szemléletformálás: Különböző korosztályok látogatnak el az önkormányzat intézményeibe, 

ahol bekapcsolódnak a különféle programokba. Az érettségiző diákoknak önkéntes munkát kell 

végezniük. Fő tevékenységük az idősek meghallgatása, sétáltatás. 

Generációk közötti kapcsolat: Az időseket gondozó intézményekbe az óvodás, iskolás 

korosztály rendszeresen ellátogat. 

Aktivitás: Az idősek aktivitásának feltétele a közösségi terek megközelíthetősége, mely 

érdekében 2012-ben közterületfejlesztés során sor került az akadálymentes környezet 

feltételeinek megteremtésére (járda-zebra szintkülönbségek csökkentése, pihenőpadok 

kihelyezése). 

Fontos megemlíteni: az intézményekben folyó napi közös tornát (helyi főiskolás gyógytornász 

hallgatók gyakorlatuk keretében látogatják az intézményeket). 

A helyi környezet szépítésében az idősek otthonainak lakói is részt vettek.  

A Zala-Megyei Rendőr-főkapitányság „Hetvenkedő hatvanasok” címmel rendezett vetélkedőt 

az idős korosztály részére. 

2012-ben A város szervezte az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének 

Konferenciáját. A rendezvény témája az aktív időskor-generációk egészsége. Ugyancsak a 

város adott helyet annak az idősgyógyászattal foglalkozó konferenciának, melyhez a Magyar 

Gerontológiai és Geriátriai Társaság 35. kongresszusa szolgált keretéül. 
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A lakosság tájékoztatását, az intézményekről való tájékozódást teszi lehetővé az „Őszi 

Kavalkád” elnevezésű rendezvény. 

Egészségügyi programok: 2012-ben 500e Ft-ból a város háziorvosi rendelői megújultak, 

akadálymentessé váltak. 

2012-ben a HIT éve alkalmából, valamennyi idősellátással foglalkozó intézményben havi 

szentmise vált elérhetővé az időseknek. 

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (2013) 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (49 fő); szálító szolgáltatás (23 fő); téli tea délelőtt a 

klubokban (20 fő); jóga és táncoktatás (20 fő); Nild foglalkoztatás, memória karbantartása (27 

fő); nyílt programok az idősek klubjaiban (50 fő); egészségügyi gondoskodás (74 fő); 

gyógyászati segédeszköz kölcsönzés (12 fő); könyvtári szolgáltatás (252 fő); mobil 

könyvkölcsönzés 10 fő); Zamárdi nyaraltatás (3*1 hét, 70 fő); Idősek Világnapja (210 fő); 

Karácsonyi rendezvény (180 fő); kerületi idősek köszöntése (69 fő)Karácsonyi 6000 Ft/fő a 

kerületi 80 éven felülieknek (2179 fő). 

 

Az önkormányzatnak a tevékeny időskor, valamint a helyi közösségek erősítésének 

elősegítése érdekében végzett tevékenysége 

Állandó programok, rendezvények (idősek klubjaiban), önkéntes a Gondozási Központban 

(nyugdíjas jogász segít örökösödés, végrendelet, haszonélvezet témában), gyógyászati 

segédeszköz kölcsönzés, Krisztina Klub önsegítő csoport (ahol cél a mentális képességek 

karbantartása), Kirándulást szerveztek Gödöllőre, a Királyi Kastélyba; „Mozogjunk együtt 

kortalanul” családi sport nap (2012) 

A Szolgáltatási Központ három idősek klubja gyakran szervez közös rendezvényeket kerületi 

iskolákkal óvodákkal. 

 

Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Idősbarát péntek (a mozgásban korlátozott idősek orvoshoz és ügyintézésre történő szállítása – 

151 fő), gyógyfürdő, gyógymasszázs orvosi rendelvényre (180 fő); szűrő szombat (60 fő); 

segélyezés 96 fő; téli időjárás elleni védekezés: villanyradiátorok telepítése a fűtéssel nem 

rendelkező lakásokba – 13 fő, életmentő pont: a fűtés nélkül maradt helyi lakosság és 

hajléktalano befogadó helye – kb. 200 fő); szeretethíd – önkéntesek segítenek az 

idősgondozásban (szervezés alatt); kirándulások (210 fő); üdülések (181 fő); színház, mozi 

hangverseny (152 fő); kiállítások, előadások (150 fő); kézműves foglalkozások (110 fő); torna 
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az Idősek klubjaiban (65 fő); vers-, és prózaelőadások (72 fő); fodrász a klubokban mindenki 

részére (117 fő); pedikűr a klubokban minden ellátott részére (123 fő); gyógymasszázs orvosi 

rendelvényre (72 fő). 

Az önkormányzatnak a tevékeny időskor, valamint a helyi közösségek erősítésének 

elősegítése érdekében végzett tevékenysége 

Az önkormányzat a kerületben lévő idősek klubja helyiségeiben többféle szolgáltatást biztosít 

tagjai számára (klubtagságért nem kérnek térítési díjat; az intézmény napi egyszeri 

melegétkezést biztosít; a tagok fodrász, pedikűr, gyógytorna szolgáltatást vehetnek igénybe; 

egészségnapok szervezése). 

 

4.) Az önkormányzat idősügyi alapelvei, koncepciója, stratégiája 

 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat (2005): 

Az önkormányzat minden évben áttekinti a nyugdíjasok szociális és jövedelmi helyzetét. Az 

első szociális térkép 1998. évben készült, melyben központi helyen szerepelt az időskorúak 

helyzetének szükségleteinek feltárása. A képviselőtestület 2005-ben tárgyalta az idősügyi 

koncepciót. Az önkormányzat fő célja, hogy minél tovább biztosítsa az idősek saját 

lakókörnyezetben történő komplex segítését. Az önkormányzati döntések meghozatalát 

széleskörű egyeztetés előz meg. Az időseket ellátó intézményekben működő minőségirányítási 

rendszerekben előírtaknak megfelelően véleményt nyilvánítanak a szolgáltatást igénybe vevők. 

Az önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolattartás az alábbiak mentén történik: évente egy 

alkalommal közmeghallgatás, lakossági fórumok, polgármester internetes, és havikét 

alkalommal tartott fogadó napja, kerületi honlap, kerületi újság, kerületi kábeltévé, tájékoztató 

kiadványok, polgármester látogatásai az egyes intézményekben. Az önkormányzat számára 

fontos a nyilvánosság és a visszacsatolás. 

A pályázatkészítő önkormányzat kiemeli hogy minden ágazatnak (egészségügyi, oktatási, 

művelődési, informatikai, közbiztonsági) van saját koncepciója, mely tartalmaz időskorúakkal 

kapcsolatos célokat. 

Meglátásom szerint az önkormányzat idősügyi koncepciójába lenne szükséges beemelni (ha 

még nem történt meg) az egyes ágazatok idősekkel kapcsolatos vonatkozásait. 

Az önkormányzat idősügyi koncepciójában olyan elemek jelennek meg fejlesztendő 

területként, mint: a helyi közvélemény előtti aktívabb megjelenés, az intézmények 

akadálymentesítésének továbbfolytatása, az általános tájékoztatás hatékonyságának emelése, 

az ágazatok közötti együttműködés szélesítése, a civil szervezek nagyobb arányú bevonása, 
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működésük támogatása, érdekvédelmi szolgáltatások biztosítása a polgárok részére, 

fogyasztóvédelem, alapellátások bővítése. 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (2006) 

Ezen pont tekintetében az önkormányzat eszmei értékeket sorakoztat fel, úgy mint: az idősek 

értékes szellemi erőforrást jelentenek a társadalomnak, mely tényt a lakosság felé is közvetíteni 

kell; elismerik az idősek által végzett tevékenységek hasznosságát (főzés a családra, unokára 

vigyázás); ötletként merül fel a többgenerációs családmodell visszaállítása (generációk 

együttélésére alkalmas lakásépítésekkel). Az önkormányzat garantálni szeretné a biztonságot 

az idős emberek számára. 

Stratégiai célok: az egészségi állapot és az életminőség javítás (tervezett programok: az 

ellátórendszerhez való hozzáférés esélyeinek javítása, az ellátórendszer hatékonyabb 

működtetése, prevenciós programok, „egészséges város programja”); a szociális 

különbségekből fakadó egyenlőtlenségek, hátrányok csökkentése (városi szociálpolitika 

célcsoportjainak meghatározása, „szociálisan kiegyensúlyozott város programja”); integrált 

városi ellátórendszer megvalósítása. 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Önkormányzat (2006) 

Az önkormányzat az idősek problémájának kezelésekor figyelembe veszi az ENSZ által 1991-

ben megfogalmazott öt alapelvet: a függetlenséget, a részvételt, a gondoskodást, és az 

önmegvalósítást. 

A megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójában követelményként jelenik meg az 

emberi méltóságot és önállóságot támogató szociális ellátórendszer működtetését. (Fontosnak 

tartom kiemelni, hogy a megye szociális szolgáltatástervezési koncepciója az országban a 

legelsők között született meg 2002-ben, melyet a szaktárca példaként javasolt más 

önkormányzatok számára is) 

Az önkormányzat kiemelte a minden évben napirendre kerülő mentő szolgáltatást érintő 

tájékoztatóját, illetve megyei fogyatékosügyi integrációs programját. 

A megyében 2006-ban az idősek egészségügyi ellátásának újszerű, hiánypótló formájaként 

geriátriai központ kialakítása kezdődött. 

Az önkormányzat megtárgyalta az idősbarát önkormányzati szemlélet kialakításának 

lehetőségeiről szóló előterjesztést, melyben ajánlásokat fogalmazott meg a települési 

önkormányzatok számára. 
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A megyei önkormányzat fenntartásában működő Megyei Múzeumok Igazgatósága és 8 

tagmúzeuma éves közművelődési programját úgy állítja össze, hogy a célzott korcsoportoknak 

megfelelő programokat biztosítson. 

A Megyei Könyvtár rendszeres látogatói az időskorú lakosság (965 beiratkozott olvasót 

tartanak nyilván). A könyvtár országos viszonylatban is kiemelkedő kezdeményezésekkel 

irányítja a figyelmet az idősekre a könyvtári munkában. 

A Megyei Művelődési és Sport Intézeten keresztül a megyei önkormányzat kiemelten 

támogatja hagyományőrző, népi hagyományokat továbbvivő idős népművészeket. Az 

önkormányzat és az intézet az időskorúak részére is lehetőséget teremt a testvérmegyei 

kapcsolatok révén – a megvalósuló kulturális és sporteseményeken való külföldi részételre 

(Anglia, Franciaország, Lengyelország, Olaszország, Németország, Románia). 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2006) 

A koncepciók és stratégiák kidolgozásakor feltárják az időskorúak helyzetét, szükségleteit. 

Alapelv, hogy a szolgáltatás középpontjában az egyén áll; továbbá az erőforrások minél 

hatékonyabb felhasználása, az átláthatóság biztosítása, a külső erőforrások bevonása; a civil 

szervezetekkel való hatékony együttműködés segítése. Alapelv az időskorúak minél tovább 

saját lakókörnyezetükben tartása az emberi élet, a méltóság és az alapvető emberi jogok 

tiszteletben tartása. Az önkormányzat biztosítja a szociális szolgáltatások közötti 

átjárhatóságot. Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a nyilvánosságra. A polgármester, 

az alpolgármesterek és a jegyző minden pénteken forgó rendszerben tart fogadó órát. A 

problémák elmondására lehetőség van közmeghallgatásokon, lakossági fórumokon, 

érdekképviseleti fórumok alkalmával. A polgárok a város honlapján és az ingyenes hívható zöld 

számon tehetnek észrevételt, javaslatot. Az ingyenes városi lap fontos eleme a helyi közéletnek. 

Valamennyi szociális intézmény telephelyén észrevételi láda van kihelyezve. A hozott 

döntésekről és annak végrehajtásáról a visszacsatolás folyamatos. 

A Közgyűlés kérésére az országban először neves szakemberek bevonásával 1993-ban szociális 

térkép készült. 2000-ben az Egyesített Szociális Intézményről készült felmérés. A város még 

ebben az évben elkészítette a város egészségképét tartalmazó dokumentumot. Ez utóbbi 

folytatásaként készült el 2004-ben a Városi Egészségfejlesztési Terv. 

A Közgyűlés 2003-ban fogadta el az „Ütemterv a szociális szolgáltatást nyújtó telephelyek 

beruházási és fejlesztési igényére, a működtetés racionalizálására” című koncepciót. 

A város 2004-ben fogadta el szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. 
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2004-ben a KSH az országban először itt végezte a Változó Életkörülmények Adatfelvétel 

kutatást. 

2005-ben készült el „A civil szektor helyzete Békéscsabán” című kutatást. 

 

 

Budaörs Város Önkormányzat (2007) 

Az önkormányzat idősügyet érintő elveket, szempontokat, az önkormányzat vállalt 

kötelezettségeit, az Idősek érdekvédelmi szervezetének feladatait, „Együttműködési 

megállapodás” rögzíti. Az Idősek Tanácsa által delegált 2 fő részt vesz a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság ülésein és véleményezési jogkörrel rendelkeznek a nyugdíjasok sorsát  

érintő kérdésekben. 

Az önkormányzat támogatja az idősek szerveződéseit (zene, irodalom, turisztika).  

Kiemelten támogatja az idősek biztonságos lakáshasználatát, valamint a lakásért életjáradék 

programot. 

Három mentor segítségével folyamatosan történik a nyugdíjasok képzése. 

Az önkormányzat 2003-ban felmérést készített a budaörsi idősek helyzetéről 8elkészült a város 

szociális térképe, szolgáltatástervezési koncepciója). Az önkormányzat idősek otthonát épített. 

Idősek kezdeményezésére görög katolikus templom épült. 

 

Makó Város Önkormányzata (2007) 

A város több helyen megfogalmazta, hogy kiemelten fontosnak tartja az idősekről, betegekről 

és egyéb hátrányos helyzetű csoportokról való gondoskodást, és minden lehetőséget megrakad 

arra, hogy tovább erősítse a szociális védőhálót. Az önkormányzat gondoskodó önkormányzat 

, mely egy élhető, európai fejlettségű kisváros létrehozását tűzte ki célul. Az önkormányzat és 

az intézmények szakemberei kitekintenek más városok gyakorlatára is és igyekeznek tanulni az 

innovatív példákból. 

A város idősügyi koncepciójában a korábbi időseknek nyújtott kedvezményeket kibővítette (a 

helyi adók megállapításánál a 65 éven felüliek mentesülnek a magánszemélyek kommunális 

adójának és a telekadónak a fizetési kötelezettsége alól, a szilárd hulladék szállításánál is 

jelentős kedvezményt kapnak a 60 év, 70 év felettiek, emellett kedvezményes diíjfizetésre van 

lehetőség az ivóvíz szolgáltatás esetén is). A város támogatja továbbá az önszerveződő 

csoportok működését, korszerű informatikai eszközök megismerését teszi lehetővé. 
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Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (2008) 

Elvek, melyek az idősügyeket érintő önkormányzati döntéshozást megakadáylozzák: 

Gondoskodás, egészségfejlesztés, prevenció (szolgáltatások bővítése; ellátási alternatívák, 

méltő életkörnyezet megteremtése); folyamatos párbeszéd, hatékony együttműködés, 

információáramlás fejlesztése (önkormányzat és civil szféra, magánszemélyek és intézmények, 

szociális ellátórendszer tagjai között); fügetlenség, önmgevalósítás, időskori aktivitás, méltóság 

megőrzése; társadalmi felelősségvállalás növelése (érdekképviseleti fórumok, generációk 

közötti párbeszéd); társadalomközeli döntéshozatal és szolgáltatásnyújtás (civil 

önszerveződések létrejövetelének, működésének segítése); társadalmi részvétel és integráció, 

kirekesztődés megelőzése. 

Koncepciók, stratégiák: Szociális szolgáltatástervezési koncepció (2004); 

Foglalkoztatáspolitikai koncepció és cselekvési terv (2005); Civil koncepció (2004- 

önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködést szabályozza, a fővárosban 

egyedüliként lehetővé tette, hogy jogi személyiség nélküli civil közösségek – klubok, körök – 

is anyagi támogatásban részesülhessenek); Civil kerekasztal (2004 óta); Idősügyi Tanács 

(2005); Idősügyi Műhely (2005) – ez utóbbi két szervezet tekintetében az önkormányzat 

rendhagyó módon nem személyeket, hanem civil szervezeteket állított a középpontba. 

Idősügyi koncepció (kidolgozás alatt) 

 

Tokaj Város Önkormányzata (2009) 

Tokaj város a kistérségben élők ellátását is megszervezi, róluk is gondoskodik. A Tokaji 

kistérség Felzárkóztatási Fejlesztési Programjában (2002) az alábbi célok jelennek meg:  

lakosság egészségi álapotának javítása; szociális ellátás fejlesztése. Ezekhez pedig hazai és 

Európai Uniós forrásokat igyekszik az önkormányzat kiaknázni. Fontos szerepe van a civil 

szervezetekkel történő egyeztetéseknek. Az önkormányzat anyagi és eszközjellegű támogatást 

nyújt azon civil szervezetek számára, melyek segítik az időseket. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009) 

Az önkormányzat minden évben felülvizsgálja helyi szociális rendeletét. Szociális 

szolgáltatástervezési koncepciójában megjelenik a városban élők szociális biztonságának 

megteremtése, a szociális alapszolgáltatások megerősítése, az átmeneti ellátások fejlesztése, az 

ápoló-gondozó otthonok rekonstrukciója. 2008-ban szociális térképet készítettek, mely képet 

ad a szociális és lakáshelyzetről, valamint az ellátások igényléséről. 
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Sor került a város szociális ellátási hálózatát érintő ingatlanhasznosítási koncepció 

kidolgozására. A rossz állapotban lévő épületek kiváltása folyamatban van. Az önkormányzat 

célja a jelentős számú idős személyt ellátó hajléktalan átmeneti szálló és éjjeli menedékhely  

megfelelő működésének biztosítása. 

 

Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (2010) 

Az alábbi alapelveket tartják iránymutatónak az idősgondozás területén: jog az emberhez méltó 

életre; egyenlő esélyű hozzáférés a szolgáltatásokhoz; hátrányos megkülönböztetés elutasítása; 

társadalmi kerekesztődés megakadályozása; az egyén és család védelme áll az értékek 

középpontjában; szubszidiaritás szektorsemlegességgel; az önkormányzat szerepének tiszta, 

világos megfogalmazása; szükségletek felmérése, és az azokra való reagálás; biztonság a bajba 

jutottaknak; differenciáli ellátási formák; innovativitás. 

Az önkormányzat területenként önálló koncepciókat fogalmazott meg (melyeket 2005-ben 

fogadtak el) a jövőbeli terveket illetően, melyek cselekvési tervekkel is kiegészültek. 

Az idősekre vonatkozó koncepciók: 

Kerületi egészségügyi koncepció: Az önkormányzet meghirdette az Egészség Olimpiát, mely 

elsősorban a prevencióra helyezi a hangsúlyt; 

Kerületi lakásügyi koncepció: Az időskorúak lakhatási mobilitását szeretné ösztönözni, aktív 

szerepet szánva a nyugdíjasházakban történő elhelyezésnek. 

Kerületi szociálpolitikai koncepció: Fő elvek: a szubszidiaritás és szolidaritás, személyre 

szabott szolgáltatások biztosítása. 

Kerületi kulturális koncepció: ahol cél a szabadidő színvonalas eltöltése.  

 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2010) 

Célkitűzések: szemléletformálás, egészségtudatos életmódra való felkészítés, élethosszig tartó 

tanulás, helyi közéletben való szereplés, megélhetési gondok enyhítése, idősügyi civil 

szervezetekkel való együttműködés, öngondoskodás lehetőségei, esélyegyenlőség biztosítása 

az egyes területeken, társadalmi igazságosság az ellátórendszerben, idősek önkéntes 

hozzájárulása a közjóhoz, Idősek Világnapjának” megünneplése. 

Fenti célok helyet kapnak a város Idősügyi Stratégiájában (2010). 2010-ben alakult meg a város 

Idősügyi Tanácsa. Esélyegyenlőségi Terv készült. 2007-ben Helyi Szociálpolitikai kerekasztal 

alakult meg. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció készült. 

Az önkormányzat stratégiái a megfogalmazott célkitűzésekkel azonosíthatók, a cselekvési 

tervek azokra épülnek . 
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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (2012) 

Támogatási formák és programok biztosítása a jövedelembiztonság növekedése érdekében. Az 

időseknek nyújtott szolgáltatási formák egymásra épüljenek és összehangoltan működjenek. 

Megvalósuljon az időskorúak aktív részvétele a programokban. Lehetőségük legyen 

tapasztalataik és véleményük kinyílvánítására. „Szolgáltató Város” projekt megvalósítása. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (2013) 

A döntéshozatalnál figyelembe vett alapelvek: az idős ember mint érték-, mint erőforrás. 

Egészséges öregedés, személyre szabott gondozás. 

A város 2012-ben alkotta meg Idősügyi Koncepcióját, melynek céljai: az idős ember, mint 

erőforrás; mint tudatos gazdasági-,m kulturális és szociális tényező. Az idős emberek közötti 

információáramlás támogatása, a szükségleteiket biztosító szolgáltatások támogatása; 

biztonságérzetük növelése; a rászoruló idősek ellátása. A koncepcióban meghatározott célok 

elérésére az önkormányzat 1.000 eFt összegű keretet állapított meg. 

A Hivatalon belül idősügyi referens került kinevezésre. Elkészült a város Civil Regisztere. Az 

Idősügyi Koncepció céljaival összhangban készült el a Szociális Városrehabilitációs Program, 

amely az időseket tekintve számos akcióprogramot tartalmaz (szűrés, felvilágosítás, 

életmódprogramok); valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Program is (ahol is a Program céljai 

között fogalmazza meg: az idősek biztonságérzetének erősítését; az egészségmegőrzést; az 

aktivitás fenntartását és a nyugdíjas szervezetek támogatását. A célokhoz konkrét programok, 

ütemezés, felelősök és források kerültek hozzárendelésre). 

Az önkormányzat 35.000 eFt összegű Európai Uniós támogatással valósítja meg „Egymásra 

hangolva című projektjét”, melynek keretében a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése 

érdekében egykapus információs pontot hoznak létre. A pályázat keretében a város 1995. és 

2002. éveket követően ismét elkészíti szociális térképét. 

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (2013 

Az önkormányzat az alábbi területeken kíván fokozott figyelmet fordítani az idősekre: 

az egészségügyi ellátórendszer idősbaráttá tétele, az idősek bevonása a helyi közösségekbe, 

foglalkoztatás, önkéntesség, nemzedékek közötti szolidaritás. 

Az önkormányzat 2008-ban alakította meg a Budavári Idősügyi Tanácsot. 
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Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

A képviselőtestület 2013-ban fogadta el a kerület Idősügyi Stratégiáját. Szociális 

szolgáltatástervezési koncepció 2009-ben készült. 

 

 

6.) Az elért eredmények és önkormányzati tevékenységek hatása az idősekre 

 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat (2005): 

Az önkormányzat által működtetett idősellátó intézmények magas színvonalon működnek, az 

önkormányzati anyagi támogatást biztosít a szabadidős programok megszervezéséhez. 

Felmerült szükségletek alapján az önkormányzat bővítette idősek klubjainak férőhelyszámát. 

Megfigyelhető, hogy az önkormányzat igyekszik rugalmasan reagálnia felmerülő igényekre 

mind kötelező, mind önként vállalt feladatellátása tekintetében. 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (2006) 

Az önkormányzat városi cselekvési programot dolgozott ki; „Egészséges város, egészséges 

környezet” pályázati rendszert alakított ki; 2006-ban átadták a városi rendelőintézet új liftjét, 

2004-ben megnyitott a gyógyászai központ.  

Az önkormányzat: elégedettségi vizsgálatokkal mér fel a lakossági elvárásokat; 

minőségirányítási rendszereket vezetett be; szűrési, mérési, gondozási és prevenciós 

tevékenységet folytat; helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet. A városi kitüntetések 

díjazottainak többsége nyugdíjas szakember. Minden év októberében idősek hónapja 

programsorozatot szerveznek. Az önkormányzat szerint a helyi buszjáratot is elsősorban az 

idősek miatt indították be. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás indult 2006-ban. 2005 óta 

minden évben Kistérségi Idősügyi Konferenciát szerveznek, pályázatfigyelő rendszert 

működtetnek, ingyenes jogi és pszichológiai segítséget nyújtanak. Az Idősügyi Tanács 

kéthavonta ülésezik. Az Idősügyi Tanács megállapodást írt alá a Bűnmegelőzési Tanáccsal. A 

Máté-Pipó Segítő Bt. alacsony szolgáltatási áraival elsősorban a kisnyugdíjasok körében vállal 

kisebb házkörüli munkákat, javításokat.(A Bt. az Idősügyi Tanács támogatásával végzi 

tevékenységét). Működik a városban a SZEM Szomszédok Egymásért Mozgalom. 

Az önkormányzat tájékoztatása értelmében 43 civil szervezet működik a városban, mely 

„részben vagy teljes egészében foglalkozik az időskorúak helyzetével”. A politikai életben a 

széleskörű tájékoztatásnak köszönhetően megnőtt az időskorúak részvételi aránya. A város 
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egészségügyi ellátórendszere stabilizálódott. A város fejlesztőprogramjait az idősek 

tradicionális életmódhoz való ragaszkodását figyelembe véve alakította ki. 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Önkormányzat (2006) 

Az ismertetett tevékenységek egy része közvetett módon segíti az időseket. A megyei 

önkormányzat által alapított idősbarát önkormányzati díj a remények szerint segít ráirányítani 

a figyelmet az időskorúakkal való törődés fontosságára. 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2006) 

Az önkormányzat az önként vállalt feladatokon túl, a pénzbeli és természetbeni ellátások 

tekintetében nagy figyelmet fordít az időskorúakra. Emellett az alanyi jogon biztosítható 

közgyógyellátás mellett, méltányossági alapon is nyújtják ezen ellátási formát. A törvényi 

kötelezettségen túl, méltányossági alapon is állapítanak meg ápolási díjat. 

A Közgyűlés minden évben elkülönít egy összeget a nyugdíjas egyesületek tevékenységeinek 

támogatására (2005-ben ez 1 500 ezer forint volt), melyre azok pályázatot nyújthatnak be. 

Hasonló összeg áll rendelkezésre a Közművelődési és művészeti pályázat keretében. 

A Közgyűlés 1998-ban hozta létre az Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közalapítványt, 

melynek működését az önkormányzat rendszeresen támogatja. Sokat tesz a „Békés öregkor” 

Alapítvány is, mely egy hozzátartozó által létrehozott Idősek Otthona Alapítvány. 

Az önkormányzat fontosnak tartja a hagyományok őrzését (például gasztronómiai fesztiválok), 

a folyamatos akadálymentesítést az intézmények, illetve közlekedés területén, a kedvezményes 

kirándulási lehetőségeket, a különféle sport események szervezését, a helyi kezdeményezések 

támogatását. Emellett az önkormányzat az idősellátásban dolgozó szakemberek 

megbecsüléseként 2000-ben kiváló szociális munkás kitüntetést alapított, melyet minden évben 

egy közösség, illetve egy személy részére oszt ki. 

 

Budaörs Város Önkormányzat (2007) 

Az önkormányzat nyitott minden idősügyet érintő, életszínvonalat javító kezdeményezésre. A 

szociális szolgáltatástervezési koncepcióban elsődleges célként került meghatározásra az 

idősek életkörülményeinek javítása. A várost nem jellemzi a szociális helyzet mentén 

kettőszakadás, mert a támogatási rendszer megakadályozza ezt. A szociális intézményrendszer 

biztosítja az idősek családban maradását. 
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Makó Város Önkormányzata (2007)  

A város önkormányzata évről-évre nagyobb összeget fordít a kötelezően biztosítandó szociális 

ellátásokra.  

Az idős embereket érintő önkormányzati döntésekről – melyek előkészítésében részt vesz a 

Konzultatív Tanácsadó testület, a nyugdíjas klubok vezetői, a szociális kerek asztal tagjai – 

széleskörű tájékoztatást nyújtanak a helyi televízióban, és napilapban (Délvilág) és a minden 

háztartásba eljutó hetilapban (Makói hírek), valamint a helyi Árkádia Rádión keresztül. 

A Makói Hírek melléklete a Szieszta magazin, mely speciálisan az időseknek szól. 

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (2008) 

Nem csak anyagi, hanem erkölcsi támogatások, elismerések az időseknek. 

Az önkormányzat önként vállalt feladatainál támaszkodik a civil szervezetekre, önszerveződő 

körökre, klubokra. Az önkormányzat meglátása szerint az ilyen jellegű fekadatok alulról 

szervezhetők leginkább. Az önkormányzat megfogalmazza továbbá, hogy a legnehezebb 

feladat azon szakemberek megtalálása, akik „mint az önkormányzat szemei” felmérik az 

igényeket és képesek tovább adni a feladatokat. 

 

Tokaj Város Önkormányzata (2009) 

2004-2006 között 225 jelzőkészülék felszerelésére került sor. 2004-ben került átadásra 

Tokajban az Időskorúak Otthona, mely korszerű, az uniós igényeknek megfelelő. 

Az egészségügyi ellátás, hivatali ügyintézés, szórakozási és kulturális lehetőségek adottak. A 

„Tokaj Hírek” hasábjain az idősek rendszeresen véleményt mondanak az önkormányzat 

tevékenységéről. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009) 

Az önkormányzat az általa működtetett intézmények számára biztosítja a személyi és tárgyi 

feltételeket. Törekszik a civil szervezetek bevonására. Támogatja az Idősek Akadémiája 

programsorozatot és egyéb időseknek szervezett programokat. 

A városban 22 nyugdíjas klub működik, a tagok száma 1800 fő. Ebből öt, az önkormányzat 

által rendszeresen támogatott klub van, a többi klub támogatottsága az önkormányzat részéről 

közvetett. A klubokat a Nyugdíjas Klubok Megyei Jogú Városi Szövetsége fogja össze, mely 

az NCA-tól pályázat útján nyert pénzből gazdálkodik és melyet a klubok önkéntes alapon adott 

tagsági díja egészít ki. Az önkormányzat a Városháza épületében irodahelyiséget, számítógépet 
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és telefonkapcsolatot biztosít. A Szövetség közhasznú szervezet, tagja a Nyugdíjasok Országos 

Képviseletének és a Nyugdíjasok Országos Szövetségének. 

Az Idősügyi Tanács (a pályázat beadásakor) megalakítása folyamatban van. 

Programok: idősek világnapja; séta az egészségért; kulturális vetélkedők; közéleti fórumok, 

bűnmegelőzési előadások; kirándulások. 

 

Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (2010) 

Az Idősügyi Tanács létrejöttével az önkormányzat az idősek életkörülményeinek javítását tűzte 

ki célul. A kéthetente megjelenő információs cikksorozattal az önkormányzat a kerület szociális 

szolgáltatásait mutatja be. Ugyancsak hasonló célt szolgálnak az olyan kerületi kiadványok, 

mint a Közel Egymáshoz!, valamint az Együtt Egymásért! 

A Nagyi-Net program az idősek klubjaiban szervezett tanfolyamokat. Az Óbudai 

Egészségolimpia (prevenció, életmód befolyásolása) EGT-Norvég Finanszírozási 

Mechanizmus keretében elnyert pályázati forrásból (414 millió forint) valósult meg. 2009-ben 

harminc kerületi nagyrendezvény zajlott le. 

Az önkormányzat tehát nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, a különféle felvilágosító előadások 

megszervezésére, az internethasználat biztosítására, védett lakhatási formákal, az idősek 

részére különféle szervezetekben való részvétel biztosításával, széles körű tájékoztatással, 

különféle azociális szolgáltatási formák biztosítására. 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2010) 

Az önkormányzat célja megfelelő egészségügyi ellátás megszervezésével hosszú távon az 

egészségügyi mutatók javítása. A város nagy hangsúlyt fektet az egészségügyi 

szűrőprogramokra, egészségnapokra („Szívünk Világnapja”, „Mozogj szívből...mozogj a 

szívedért”). Fontos szerepe van a nyugdíjas klubok által szervezett programoknak, ahol 

lehetőség van a generációk találkozására (állandó városi programok: Nagykőrösi Napok, Szent 

Iván éji sokadalom, Főtéri Játékok, Kulturális Örökség Napjai). Az egye skulturális 

rendezvények lebonyolításához helyszínt biztosít a kulturális központ, a Nyugdíjas Ház, 

nyugdíjas klubok. 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (2012) 

A bemutatott tevékenységek elősegítették a helyi társadalom integráltabbá válását, 

szemléletformálását. A programok lehetőséget adtak a szabadidő aktív eltöltésére. 
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (2013) 

A „városi piknik” volt az önkormányzat legnépszerűbb rendezvénye (különböző generációs és 

aktivitásra ösztönző programok). 

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (2013) 

Idősek bevonása a szolgáltatásfejlesztésbe (pl.2012-ben felmérést készítettek a házi 

segítségnyújtás szolgáltatási színvonalára és fejlesztési irányaira tekintettel). 49 értékelhető 

válasz született. Az ellátás színvonalának javítására érkezett javaslatok a következőek voltak: 

ne változzanak a gondozónők, ne jövedelem alapján kelljen gondozási díjat fizetni, több 

élelmiszercsomagban részesüljenek, hétvégén és ünnepnap is legyen házi segítségnyújtás. 

2013-ban az étkeztetéssel kapcsolatban kérdezték meg a 185 fő igénybevevőt. Az összegzett 

tapasztalatok alapján került az étkeztetés közbeszerzési eljárásra való kiírása. 

 

Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Az önkormányzat ezen pontja visszautal a korábban már bemutatott szolgáltatásokra, 

programokra. 

 

7.) Önkormányzati idősügyi együttműködések 

 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat (2005): 

Az önkormányzat kikéri a lakosság véleményét az őket érintő kérdésekben. 1995 óta működik 

Szociális Kerekasztal. Az önkormányzat támogatja a szociális intézmények együttműködését 

helyi, fővárosi, országos szervezetekkel. Az intézményekben működő Érdekképviseleti Fórum 

működésével megvalósul az intézmények és önkormányzati képviselők közötti kommunikáció, 

kölcsönös tájékoztatás. A rendszeres pályázati kiírásokkal a helyi kezdeményezések ösztönzése 

a fő szempont. 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (2006) 

Az önkormányzattal együttműködő szervezetek: nyugdíjas klubok, Városi Rendőrkapitányság, 

Művelődési Központ, kulturális, társaságkereső, kertbarát körök, Magyar Vöröskereszt Városi 

Szervezete, egészségvédő klubok. A városnak szoros kapcsolata van a Hajdú-Bihar Megyei 

Nyugdíjasok Képviseletével. A város valamennyi, a térségben idősekkel foglalkozó 

szervezetekkel együttműködik. Az együttműködés a koncepcióra, feladatvállalásokra, 

programokra vonatkozik 
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Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Önkormányzat (2006) 

Az idősügy területén a megyei önkormányzat kiemelt partnere a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Szervezete. 

A megye valamennyi települési önkormányzata partner az időseket érintő kérdésekben. 

A szociális intézmények jó kapcsolatot ápolnak külföldi – elsősorban lengyel – 

partnerintézményekkel.  

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2006) 

A városban 1993 óta működik Városi Érdekegyeztető Fórum, mely egy négyoldalú 

tanácskozási rendszer az önkormányzat, a munkavállalók, a munkaadók és a civil szervezetek 

között. Emellett működik a Szociálpolitikai Kerekasztal. Az önkormányzat által működtett 

intézmények szakmai felügyeletét a Szociális Osztály látja el. Valamennyi intézményben 

működik Érdekképviseleti Fórum. A városban 10 idősek klubja és 22 bejegyzett nyugdíjas klub, 

illetve egyesület tevékenykedik. A rendszeres együttműködések az évfordulókhoz, 

világnapokhoz fűződő megemlékezésekben, kulturális fesztiválokban mutatkoznak meg. A 

nyugdíjas egyesületek kérésére az elhelyezésükhöz az önkormányzat térítésmentesen 

önkormányzati ingatlant biztosít, a felmerülő kiadások anyagi fedezetében pedig támogatást 

nyújt. 

 

Budaörs Város Önkormányzat (2007) 

Az önkormányzat számos együttműködő partnerrel tart kapcsolatot (5 időseket tömörítő 

szervezet, intézmények, cégek, vállalkozások, Vöröskereszt, egyházi és civil szervezetek). Az 

önkormányzat az idősek ügyének érdekében 20-30  nagyvállalattal, egyéni vállalkozóval 

tart kapcsolatot. 

 

Makó Város Önkormányzata (2007)  

A városban 1998 óta működik a Konzultatív Tanácsadó Testület, melynek tagjai idős, 

köztiszteletben álló, a városért hosszú időn keresztül tevékenykedő személyek. 

A polgármester különös hangsúlyt fektet az idősek ügyeinek megfelelő minőségű 

ügyintézésére. 

Az Egyesített Népjóléti Intézmény jó kapcsolatot ápol a történelmi egyházakkal. 
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Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (2008) 

Az önkormányzat partnerének tekinti a dél-pesti önkormányzatokat, de nyitott az országban 

fellelhető egyéb példák és kezdeményezések tekintetében is. Az önkormányzat – kötelező és 

önként vállalt feladatai ellátása tekintetében - partnerének tekinti a civil szervezeteket, a 

gondozó-, és művelődési házakat, kisebbségi önkormányzatokat (itt elsősorban időseket 

képviselő szervezetekről van szó). Partnernek tekintik továbbá a civil kerekasztal műhelyeit 

(Idősügyi, illetve Szociális Esélyegyenlőségi Műhely), valamint az Idősügyi Tanácsot. A 

szociális kérdéseket illetően az önkormányzat együttműködik a kerület mind a hét felekezetével 

és a tizenkilenc egyházközségével. 

 

Tokaj Város Önkormányzata (2009) 

Az önkormányzat intézményei között szoros együttműködés van. Az önkormányzat számára 

fontos a generációk közötti együttműködés megvalósítása, melyhez azonban szemléletváltásra 

van szükség. 

A városban a szociális intézmények megállapodást kötöttek az iskolákkal, óvodákkal, hogy az 

iskolai képzésben részesülő diákok számára szakemberek tartsanak előadásokat az idősekről. 

A város 2003. óta szociális kerekasztalt működtet. A város vezetői terveiket egyeztetik a helyi 

szervezetekkel. A kapcsolattartás az önkormányzati bizottságok munkájában is tetten érhető. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009) 

Az önkormányzat szoros kapcsolatot ápol a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi 

Szövetségével, mely az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával havonta 3-4 

alkalommal szervez nagyobb rendezvényeket (vetélkedők, főzőpversenyek, szavalóversenyek, 

humorfesztivál, kirándulások, sportnapok. 

A Kecskeméti Kerekasztal a polgármester tanácsadó testülete (a 12 fős tagságnak 3 fő nyugdíjas 

tagja van). Az együttműködés terén meg kell említeni még az egyházakat, valamint olyan civil 

szervezeteket, mint a Máltai Szeretetszolgálat, mely elindította az „Idősbarát lakásprogramot”. 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2010) 

Az Idősügyi Tanács szerepe hangsúlyos (idősektől jövő érdekvédelmi jellegű javaslatok, 

kérdések, állásfoglalások összegyűjtése, érintettekhez való továbbítása; időseket érintő 

önkormányzati döntések előkészítésébe való bevonódás, javaslattétel a méltányossági 

kedvezmények kidolgozására; felmérés készítése a szolgáltatásokról; rendezvények szervezése, 

szemléletformálás). 
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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (2012) 

Szolnok Városi Idősügyi Tanácsa koncepciókat, programokat véleményez, fejlesztési és 

pályázati elképzelések kapcsán él javaslattal. A 23 fős Szolnok Városi Civil Tanács (tagjai 

között 9 fő 60 év feletti, azaz 39 %) a város életét érintő stratégiai kérdésekben képviseli a 

kerekasztalok véleményét. Az idősek élethosszig tartó tanulásának érdekében valósul meg az 

Internet Akadémia a Magyar Telekom és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata T-City 

programján belül. A Homo Regius Tanácsadó Irodával együttműködően elinditított 

„Szolgáltató Város” mintaprojekt megvalósításához, az önkormányzat felkérésére 34 

szolgáltató szervezet (közoktatási-, kulturális-, szociális, hatósági, közüzemi, kommunális 

területek) csatlakozott. A projekt keretein belül sor került a szolgáltatói kulturával szembeni 

elégedettség mérésre is. 

Az önkormányzat csatlakozott az Önkormányzati Idősügyi Tanácsok Együttműködési 

Fórumához, továbbá a „Covenant of Mayors” (Age Platform Europe) által kezdeményezett 

mozgalomhoz, mely utóbbi célja az idős-barát környezetet teremtő európai városok egyesítése. 

Az önkormányzat emellett csatlakozott Q-Ageing programhoz (az újbudai önkormányzat 

kezdeményezésére), mely a magyarországi időspolitika támogatásáért létrejövő önkormányzati 

együttműködés, melynek célja egymás tevékenységének és tapasztalatainak kölcsönös 

megismerése, egyéni és együttes szerepvállalás kormányzati felkérés esetén, részvétel közös 

kutatásokban és pályázatokban. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (2013) 

Az önkormányzat 2007-ben elsőként nyerte el „Zala Megye Idősbarát Önkormányzata” címet. 

Az önkormányzat közgyűlése az idősek ügye iránti elkötelezettség jeleként 2010. októberében 

létrehozta az Idősügyi Albizottságot, 2012-ben pedig az Idősügyi Tanácsot. 

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (2013) 

Az önkormányzati idősügyi együttműködései az Idősügyi Tanáccsal együttműködő 

partnereken keresztül valósulnak meg (szociális intézmények, valamint az azokból kikerülő 

szakértők, egyházak és civil szervezetek képviselői). 
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Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Az önkormányzat 2010-ben hozta létre a Józsefvárosi Idősügyi Tanácsot. A fennálló 

együttműködések az egészségügy-, kultúra-, közbiztonság; egyházi- és civil szervezetekre 

terjednek ki. 

 

Az „Idősbarát Önkormányzat” Díjban részesült önkormányzatok összehasonlító 

elemzéséből leszűrt tapasztalatok, főbb megállapítások: 

- Az idősek szociális helyzetére, életkörülményire, egészségi 

állapotára jelentős hatással van a korábban végzett munka jellege, 

valamint lakáskörülményeik. 

- Minden önkormányzat esetében hangsúlyosak a pénzbeli és 

természetbeli ellátások. Számos esetben ezen ellátási formák a napi 

létfenntartáshoz járulnak hozzá. 

- Az egyes idősgondozást végző intézmények alapítvány(ok)tól kapott 

támogatása nem egy esetben a tárgyi eszközök javítására, 

fejlesztésére fordítódik. 

- Az önkormányzatok fejlesztési irányai az alábbiakban mutatkoznak 

meg: akadálymentesítés, illetve annak továbbfolytatása; ágazatok 

közötti együttműködés. 

- A tárgyi eszközök beszerzése, idősek részére szervezett programok 

lebonyolítása tekintetében egyes helyeken fontos szerepe van az 

intézményi alapítványoknak. 

- Pozitívnak értékelem az idősügyi szervezetek képviselőinek 

jelenlétét az önkormányzatokban (idősügyi szervezetek részére 

ingyenes helyiség rendelkezésre bocsátása, rezsiköltségek 

átvállalása) elsősorban véleményezési jogkörrel. 

- Pozitív és követendő lenne Idősügyi referens alkalmazása (mint 

például Nagykőrös Város Önkormányzatánál, illetve Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzatnál) az egyes megyei, illetve 

városi önkormányzatoknál (akinek feladata lenne a szociális alap-, és 

szakellátó intézményekkel, civil szervezetekkel, történelmi 

egyházakkal való kapcsolattartás). Az idősügyi referensnek részt 

kellene vennie az önkormányzati döntéseket megelőző döntés 

előkészítési folyamatokban, így az illetékes bizottság munkájában. 
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Véleményem szerint munkájáról éves beszámoló keretében az 

önkormányzat rendszeresen pontos képet kapna a megye területén 

működő ellátások, szervezetek, intézmények civil szervezetek 

problémáiról, fejlesztési igényekről, az elmúlt évben végzett munka 

jellegéről. Az Idősügyi referensnek tehát első sorban koordináló 

szakmai szerepet szánok. A megyei idősügyi referensek pedig 

szakmai kapcsolatban lennének az országos Idősügyi referenssel, aki 

továbbítaná az idősekkel kapcsolatos lehető legszélesebb körű, 

ugyanakkor helyzetéből adódóan speciális szakmai kérdéseket az 

illetékes Minisztérium felé. Tekintettel a világban, Európában és a 

Magyarországon lezajló társadalmi elöregedési folyamatokra, az 

abból adódó problémákra az Idősügy (általam már másutt is kiemelt) 

tudatos, rendszerbe foglalt megjelenése és kommunikációja ezáltal is 

biztosítva lenne. Az idősügyi referens tudatosan „kapcsolná be” és 

építene a minőségirányítást működtető intézményekre, azok mérési 

eredményeire. 

- Az idősek érdekében tevékenységet végző civil szervezetekkel 

valamennyi önkormányzat gyümölcsöző kapcsolatot ápol. 

- Az önkormányzatok többsége különös hangsúlyt fektet a 

prevencióra, a különböző egészségügyi szűrésekre, felvilágosító 

előadások, ezzel összefüggően pedig sport napok, sport programok 

szervezésére. 

- Meglátásom szerint fontos lenne a még otthonukban élő idős 

személyek rendszeres kérdőíves felmérése az egyes szociális alap-, 

illetve szakosított ellátások fejlesztési szükségességéhez és 

irányainak meghatározásához kapcsolódóan. Ehhez kapcsolódóan 

emelem ki  a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata által tett azon kijelentést, mely szerint: a 

legnehezebb feladat azon szakemberek megtalálása, akik „mint az 

önkormányzat szemei” felmérik az igényeket és képesek tovább adni 

a feladatokat.  

- Fontosnak tartom kiemelni, hogy az idősügyi cselekvéseknek, 

aktivitásoknak, elsősorban azok minőségének az egyes megyéket 

tekintve közelíteniük kellene egymáshoz. 
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- Fontos szerep hárul az önkormányzati képviselőkre, 

polgármesterekre a tekintetben, hogy egy-egy települést, 

településrészt, városrészt, várost, megyét hogyan „szólít meg”. Itt 

elsősorban a tisztségviselők aktivitására gondolok (elérhetőség 

telefonon, e-mailben, fogadóórák, közmeghallgatás, fórumok stb. 

keretében) 

- Igen fontos és kiemelendő gesztus az idősekről való megemlékezés 

fajtája és minősége: 90 éven felüliek, „kerek évfordulósok” 

megköszöntése, házassági évfordulókról való megemlékezés (ezüst, 

arany, gyémántlakodalom), Idősek Világnapja, Idősek hete, illetve 

hónapja (október) programsorozat. 

 

Általam példaértékűnek (átveendőnek) tartott kezdeményezések összefoglaló áttekintése: 

- Békés esetében kiemelendőnek tartom a „közcélú munkával az 

idősekért” programját, mely alatt kisebb házkörüli munkák 

elvégzésében való segítséget értik. 

- Hajdúböszörményben kiemelendő kezdeményezésnek tartom az 

Idősügyi Tanács és a Máté-Pipó Segítő Bt. közötti együttműködést. 

A Bt. alacsony szolgáltatási áraival elsősorban a kisnyugdíjasok 

körében vállal kisebb házkörüli munkákat, javításokat. 

- Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az idősellátásban 

dolgozó szakemberek megbecsüléseként 2000-ben kiváló szociális 

munkás kitüntetést alapított, melyet minden évben egy közösség, 

illetve egy személy részére oszt ki. 

- Kiemelendőnek tartom Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a Megyei 

Könyvtár idősek érdekében végzett aktivitását (rendszeresen 

szervezett internetes tanfolyamok, idősek részvétele a helyismereti 

kutatómunkában, hagyományőrzésben) 

- Az országos „Idősbarát Önkormányzat” Díj mintájára egyes 

megyéken belüli „Idősbarát Önkormányzat” meghirdetése, díjazása 

és elismerése (Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Önkormányzat) 

- Idősbarát önkormányzati szemlélet kialakításához ajánlások meg 

fogalmazása a települési önkormányzatok számára (Jász – Nagykun 

– Szolnok Megyei Önkormányzat). 
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- Néhány önkormányzat (Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata) kiemelte az önkéntesség jelenlétét, szerepét, 

jelentőségét, igényét (például Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata). Az idősek ellátását végző intézmények esetében 

fontos szerepe lenne az egyes képzőintézményekkel való 

együttműködési megállapodások megkötése. Önkéntes centrumot 

véleményem szerint minden városban be lehetne indítani építve az 

idősekre gyermekfelügyelet, főzés, gyermek óvodába, iskolába 

kísérése, közös játszás stb. tekintetében) 

- Idősügyi Alap létrehozása az önkormányzatok esetében ugyancsak 

megfontolandó lenne (lásd Jász – Nagykun – Szolnok Megyei 

Önkormányzat). 

- Azt is kiemelendőnek tartom (mint például Budaörs Város 

Önkormányzata, valamint Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzata), ha egy önkormányzat kinyilvánítja, 

hogy nyitott minden idősügyet érintő, életszínvonalat javító 

kezdeményezésre. 

- Pozitívnak tartom Szolnok Megyei Jogú Város esetében, hogy 

csatlakozott a „Covenant of Mayors” (Age Platform Europe) által 

kezdeményezett mozgalomhoz, mely célja az idős-barát környezetet 

teremtő európai városok egyesítése. 

- Makó Város Önkormányzata is figyelembe veszi más városok 

innovatív gyakorlatait. 

- Idősek által kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások 

kialakítása (kedvezményekre jogosító klubkártya) Budapest XVIII. 

kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (2008) 

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város tekintetében pozitív példa az 

intézményekben élő idősek napi aktivitásának fenntartása érdekében, 

hogy a helyi főiskolás gyógytornász hallgatók gyakorlatuk keretében 

látogatják az intézményeket. Illetve fontos annak ténye is, hogy a 

város rangos, idősellátással foglalkozó konferenciának adott otthont. 

 

Meglátásom szerint az egyes, elsősorban nagyobb (városi, megyei) önkormányzatok szociális, 

egészségügyi, kulturális feladatainak ellátásakor, illetve megszervezésekor, az egyes 
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együttműködési formákban rejlő erőforrások hatékony kiaknázásakor rendkívül fontos szerepe 

van az önkormányzat koordinációs képességének, együttműködésre, partnerségre való 

hajlandóságuknak. Itt kiemelném Jász-Nagykun-Szolnok megyét, aki ugyan közvetett 

feladatellátással, de remek koordinálással tevékenykedik az idősek érdekében (lásd Megyei 

Könyvtár tevékenység). Az egyes feladatok ellátásakor (itt és most nem térek ki az 

önkormányzatok egyes feladataihoz rendelt pénzügyi háttérre, ezt megteszem disszertációm 

más pontján) fontos szerepet tulajdonítok az önkormányzatokon tisztséget, egyes pozíciókat 

betöltők személyiségi kvalitásainak, az általuk képviselt értékeknek, személyes 

elhivatottságnak. 

Az általam fentebb már részletezett idősügyi referens szerepkörének „elterjedésének” nagy 

jelentőséget tulajdonítok. 

Az önkormányzati együttműködések kialakításakor fontos szempontként kellene jelen lennie 

az egymástól való kölcsönös tanulásra való hajlamnak, a példaértékűségre való törekvésnek, az 

újszerűség-, és kreativitás iránti hajlandóságnak. 

Az egyes önkormányzati döntéshozási folyamatokat megelőzően minden esetben építeni 

kellene kérdőíves felmérések eredményeire, az önkormányzatokkal az idősek érdekében 

együttműködő szervezetek véleményeinek, javaslatainak begyűjtésére, azok feldolgozására. 

Véleményem szerint így valósulhat meg az idősek érdekeit és szükségleteit szem előtt tartott 

hatékony együttműködés és partnerség. 

Ehhez azonban szükség van a területet – az idősgondozást tekintve – átfogó szakminisztérium 

hathatós, ugyancsak példás koordinálási képességére, a problémák, igények, szükségletek iránti 

érzékenységre és ismeretére, továbbá az egyes fejlesztési tervek elkészítése előtt az ország 

minden területéről a terület jellemzőinek begyűjtésére. Ehhez azonban nélkülözhetetlen az 

idősellátás, idősgondozás iránt elkötelezett és annak minden szegmensét ismerő és az érdekeket 

hatékonyan képviselni tudó szakemberekre. 

Fontosnak tartom az „Idősbarát Önkormányzat” Díjat nyert önkormányzatok két évenkénti 

utókövetését azzal a szándékkal, hogy megmaradtak, illetve bővültek –e az idősek számára 

biztosított feladatok, szolgáltatások, programok. Fontos tartanám továbbá az önkormányzat 

lakosságszáma alapján, sávosan kategorizálni a pályázati kiírást, az egyenlőtlenségek 

elkerülése végett. Hiszen hogy is lehet egy megyei jogú város idősellátási rendszerét, az 

időseketet érintő programokat, az ellátásukra szakosodott szervezeteket összehasonlítani egy 

községi önkormányzat adott esetben valóban kiemelendő, példaértékű tevékenységével. 
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VII. AZ EURÓPAI UNIÓ IDŐSPOLITIKÁJA A BARANYA MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZAT IDŐSELLÁTÁSBAN MEGVALÓSULT 
PROJEKTJEINEK SZEMSZÖGÉBŐL 

1. Az Európai Unió időspolitikája 

 
Az időspolitika nem jelenik meg Európai Uniós kontextusban, illetve nem is mondható Európai 

Uniós szakpolitikának, elemei az egészségügy és szociálpolitika területeken találhatóak, 

ráadásul ezeken a területeken is leginkább koordinációs szabályokat hoz az Európai Uniós 

jogszabályalkotás. 

Ahhoz, hogy az EU időspolitikájának jellemző vonásait, fejlődési irányait szemügyre 

vételezhessük, szükség van magáról az EU szociálpolitikájáról, annak fejlődési irányvonalairól 

szót ejtenem. Hisz az idősek, mint szociális célcsoport, illetve az ellátásukra létrejövő 

szolgáltatások, intézmények is a szociálpolitika halmazába tartoznak. 

2. A szociálpolitika kialakulása107 

Az EGT-t létrehozó Római Szerződésben (1957) jelentős helyet foglaltak el a 

szociálpolitikával foglalkozó részek108 (a Szerződés tizenkét cikkelye kifejezetten a 

szociálpolitikával foglalkozott), mégis e területen majd egy évtizeden át nem volt komolyabb 

közösségi előrehaladás, mivel a tagállamok saját hatáskörben kívánták tartani a 

szociálpolitikával kapcsolatos jogalkotást. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az egyes 

tagállamok külön-külön fejlett szociális rendszereket építettek ki.  

1974 után fogadták el az első szociális cselekvési programot, mely inkább általános elveket 

tartalmazott, melyekhez nehéz volt közösségi jogszabályokat formálni született azonban 

néhány irányelv. 

A szociálpolitika a nyolcvanas évekig azonban nem tudott jelentős eredményeket felmutatni. 

1989-ben Strasbourgban a tagállamok elfogadták a munkavállalók alapvető szociális jogairól 

szóló közösségi – úgynevezett Szociális – Chartát, melyben szó esik az idős személyek 

védelméről (25. cikk). A Szociális Charta minden tagállam számára hatályos dokumentummá 

vált. 

                                                 
107 Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Nyolcadik, átdolgozott kiadás. HVG-ORAC Könyvkiadó 
Budapest, 2011. pp.: 387-402 
108 A Szerződés vonatkozó részei a foglakoztatáson, a munkajogon, a munkakörülményeken, a férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmód elvén át, a szakmai képzésen, a szociális biztonsági rendszereken a szociálpolitika 
széles spektrumát fogták át. 
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Az Amszterdami Szerződést (1997), amiatt szükséges megemlítenem, mert a Szerződéssel 

megszületett az a keret, melynek mentén az Unió szociálpolitikai és foglalkoztatáspolitikai 

fellépéseit szervezik. 

(A szociális fejlődés igényli többek között a minden rászoruló számára elérhető egészségügyi 

és más szociális ellátást; a társadalomba és a helyi közösségbe való teljes integrálódás 

lehetőségét minden idős számára; olyan szociális védelmi rendszerekhez való hozzájutást, 

melyek a szolidaritás elvét alapul véve lehetővé teszik, hogy a polgárok előre nem látható 

szociális problémák esetén továbbra is fenntarthassák addigi életszínvonalukat; az élethosszig 

tartó tanulás és képzés lehetőségét mindenki számára)109 

A működési szabályokon néhány változtatást a Lisszaboni Szerződés (2007)  is eszközölt, így 

alakult ki a jelenleg hatályos szerződéses keret. A Lisszaboni Szerződéssel azonos joghatású 

okmányként jogerőre emelkedett az Unió Alapjogi Chartája, melynek számos cikke a Szociális 

Chartára épül és így a szociális jogok széles köre kapott helyet az Unió elsődleges jogában. 

Az integráció előrehaladásával a minden tagállamot egyformán érintő aktuális kihívások (pl. 

elöregedő társadalom) súlyosbodásával szükségessé vált a szorosabb együttműködés, a nemzeti 

politikák koordinációja. 

Ez tükröződik az EU által meghirdetett hosszú távú stratégiákban. A 2000-2010 közötti 

lisszaboni stratégiának, 110 majd a 2010-2020 közötti Európa 2020 stratégiának is központi 

elemét képezik a foglalkoztatás, illetve szociálpolitikai célok. 

A lisszaboni stratégiai kiegészítéseként a 2000-es nizzai csúcson a tagállamok szociálpolitikai 

kereteit meghatározó, a lisszaboni stratégia időtartamára kiterjedő Európai Szociálpolitikai 

Menetrend111et is elfogadtak. Itt helyet kap többek között a szegénység és a diszkrimináció 

minden formája elleni küzdelem a társadalmi integráció ösztönzése érdekében, a szociális 

védelem modernizálása, a szociális dimenzió erősítése. 

A Menetrend öt pontban összegezte azokat a kihívásokat, amelyekkel a közös 

szociálpolitikának szembe kell néznie:112 

1.) Foglalkoztatási deficit leküzdése 

                                                 
109 Amszterdami nyilatkozat Európa szociális helyzetéről. Forrás: 
http://www.esely.org/kiadvanyok/1998_1/amszterdami.pdf 
110 A lisszaboni célkitűzés, hogy „2010-re az Unió váljon a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás 
alapú gazdaságává, amely több és jobb munkahelyet és erősebb társadalmi kohéziót biztosítva képes a fenntartható 
gazdasági növekedésre”. Forrás: Vajda Györgyi: Az Európai Unió társadalmi kirekesztődés elleni nyitott 
koordinációs együttműködésben való magyar részvétel és a Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi 
Összetartozásért. Esély 2006/3. pp.: 4. 
111 A menetrendben meghatározott politikákat elsősorban a strukturális Alapok, közülük is kiemelten az Európai 
Szociális Alap forrásai segítik 
112 Juhász Gábor: A szociális védelem megújítása az Európai Unió szociálpolitikai programjában. Esély/2004/2, 
pp:69-70. továbbá: Európai Szociálpolitikai Menetrend Esély 2001/5. 
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2.) Tudásalapú gazdaságra való átállás (egész életen át tartó tanulás) 

3.) Szociális védelmi rendszerek átalakítása (tekintettel a demográfiai változásokra, 

kiemelten a népesség elöregedésére). Alapvető cél a nyugdíjak biztonságának és 

nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának megőrzése. A tagállamoknak az egészségügyi 

ellátórendszerekre nehezedő nyomás ellenére is törekedniük kell az ellátások magas 

színvonalának fenntartására 

4.) Ipari kapcsolatok minőségének javítása 

5.) Az Unió bővítése 

A hatodik feladatot annak kényszere jelenti, hogy meg kell felelni a nemzetköziesedés és a 

globalizáció kihívásának. 

A Szociálpolitikai Menetrend sajátossága, hogy egyszerre ígéri a korábban megkezdett 

együttműködés folytatását a már kialakított keretek között a szociálpolitika hagyományos 

területein, és az Unió aktivitásának új területekre való kiterjesztését, eddig nem alkalmazott 

módszerek segítségével. 

(A Lisszaboni Stratégia 2000-től vezette be a nyitott koordináció módszerét a szociális 

védelem és a szegénység elleni küzdelem területén is. A nyitott koordinációs módszer 

újdonsága az volt, hogy alapvetően tagállami kompetenciába tartozó területeken is 

alkalmazható, mivel nem sérti a tagállamok kompetenciáját szakpolitikák kialakításában, nem 

kívánja közösségi szinten szabályozni az adott területet, de lehetővé teszi, hogy a tagállamok 

önkéntes alapon ugyanazon cél elérésére törekedjenek.113 

A nyílt koordináció mechanizmusát elsőként a társadalmi beilleszkedés területén kezdték 

használni, ahol a tagállamoknak a közösségi célkitűzésekkel összhangban nemzeti 

akcióterveket114 kell készíteniük.115 

Az Európai Szociálpolitikai Menetrend keretében olyan eszközökkel kívántak a tagállamok 

eredményeket elérni, mint például a technikai haladás. 

2001-től az EU új nézőpontba állította a szociálpolitikát, miután a 2001. júniusi göteborgi 

csúcsra elkészítette fenntartható fejlődési stratégiáját, mely a gazdasági fejlődés, a szociális 

előrehaladás és környezetvédelem egységeire épül. A fenntartható fejlődéssel összefüggésben 

a szociálpolitika területén az Európai Unió két kihívást nevesített: a szegénység és a szociális 

kirekesztettség elleni küzdelemből, valamint az idősödő társadalom gazdasági és szociális 

                                                 
113 Forrás: Vajda Györgyi: id. mű. p. 5. 
114 A nemzeti akcióterveket közös jelentésben, közös mérőszámmal (laekeni indikátorok) értékelik 
115 Juhász Gábor: id. mű p: 76-77 
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következményeiből adódó feladatokat. Ehhez kapcsolódóan az Unió célkitűzései többek között 

a demográfiai kihívásokra is koncentrálnak. 

Az Európa 2020 stratégiából témámat, az időseket tekintve az egész életen át tartó tanulás 

ösztönzését, valamint a társadalmi befogadás előmozdítását emelném ki. 

Gyulavári és Krémer szerint:116 „Az Európai Unió szociálpolitikája nem értelmezhető a nemzeti 

szinten értelmezhető a nemzeti szinten megszokott fogalmakkal és logikával. A szociálpolitika 

uniós „megfelelője” olyannyira különbözik a nemzeti szintű szociálpolitikától, hogy ezt még 

elnevezésében is törekedtek kifejezni. Ezért nevezték el a szociális kérdésekkel foglalkozó 

közösségi szakpolitikát az egymástól nagyon különböző közösségi politikák gyűjtőneveként az 

EU „szociális dimenziójának”. 

Gyulavári és Krémer kettős: nemzeti, illetve uniós szociálpolitikát említ. „…a nemzeti 

szociálpolitika célja az egyén jólétének, létfeltételeinek biztosítása minden körülmények között, 

addig az uniós szociálpolitika középpontjában célként a gazdaság fejlődése, szabályozandó 

területként pedig a munkaerőpiac áll” (…) „A nemzeti szociálpolitika legfontosabb eszköze a 

szociális ellátórendszer és az általa végrehajtott jóléti redisztribúció, valamint annak 

szabályrendszere, a nemzeti szociális jog. A közösségi szociálpolitika nem rendelkezik hasonló 

szociális újraelosztási rendszerrel, hiszen az Európai Szociális Alap is legfeljebb csak 

humánerőforrás-fejlesztési projektek társfinanszírozására, nem pedig az emberek-közösségek 

közötti jövedelmi és szociális egyenlőtlenségek csökkentésére vállalkozik117 

Gyulavári és Krémer a nyitott koordináció mellett a jogharmonizációt tekinti a másik 

legfontosabb eszköznek. Ez utóbbi tekintetében a szerzők kiemelik, hogy „Mindmáig a nemek 

közötti egyenlő bánásmód, a munkavállalók jogainak védelme és a munkahelyei egészség-és 

biztonságvédelem jelentik a harmonizálandó közösségi szociális jogot”.118 Továbblépve: „A 

szociális jogharmonizáció meghatározó sajátossága a minimumra törekvés” (melytől „lefelé” 

nem csak „felfelé” lehet eltérni. 

Mary Daly119 meglátása szerint az EU szociálpolitikájának 50 (ténylegesen azonban 30 éves) 

időtartama alatt három kiugrása volt, ezek egyike a legutóbbi fél évtizedben: 

                                                 
116 Gyulavári Tamás - Krémer Balázs : Európai Szociális Modell? Útközben a jogharmonizációtól a jóléti 
politikák konveregenciája felé. Esély 2004/3. p. 3. 
117 Gyulavári Tamás - Krémer Balázs : id. mű: pp. 6-7. 
118 Gyulavári Tamás - Krémer Balázs : id. mű: p.:8. 
119 Mary Daly: Merre tart az EU szociálpolitikája? Számvetés és értékelés a lisszaboni társadalmi befogadási 
folyamat alakulásáról.(Mary Daly: Whither EU Social Policy? An Account and Assessement of Developments int 
he Lisbon Social Inclusion Process, Journal of Social Policy, 37., 1, 1-19 2007 Cambridge University Press)  Esély 
2009/1.pp.: 51-70. 
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- Az első az 1970-es évekre tehető. Az első, 1974-es szociális cselekvési program (melyet 

Horváth Zoltán is említ). A program két területen hagyott maradandó nyomot: a nők és 

férfiak munkaerő-piaci lehetőségekkel és foglalkoztatási bánásmóddal kapcsolatos 

egyenjogúságán, valamint a munkaegészségügy és munkabiztonság terén. Az első 

időszaka tanulsága az volt, hogy a szociálpolitikának nehéz „gyökeret verni” az EU 

szintjén. (Ezt a megállapítás Horváth Zoltán is megteszi) 

- A második kiugrás az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején Jacques Delors 

bizottsági elnöksége idején volt. Két fontosabb újítást hozott, mindkettőt az EU 

szociálpolitikájának intézményes irányításában: minősített többségű szavazást a 

dolgozók egészségére, biztonságára, a munkafeltételekre, az egyenlő bánásmódra és a 

munkaerőpiacról kiszorult személyek integrációjára vonatkozóan. A kollektív alkuban 

részt vevő személyek jogosítványait pedig az EU szociálpolitikájával kapcsolatban 

tárgyalandó témák meghatározásába való beleszólásra terjesztette ki. 

- A harmadik kiugrást a lisszaboni időszak jelenti. Lisszabonban nem hagyták figyelmen 

kívül és nem szorították háttérbe a szociálpolitikát. Számos szociálpolitikai elképzelés 

nagy hangsúlyt kapott. Lisszabonban elsősorban a szociális juttatások (különösen a 

nyugdíjak) fenntarthatóságának támogatásaként és a társadalmi befogadás 

elősegítéseként jelölte ki a modernizáció kereteit. A lisszaboni folyamat javarészt ahhoz 

járult hozzá, hogy a társadalmi kirekesztés lényeges szociálpolitikai szlogen legyen.  

Mary Daly kiemeli, hogy a társadalmi befogadás keveredett a szociális terület két másik 

részterületével, a nyugdíjjal és az egészségügyi ellátással – a „szociális biztonság és befogadás” 

átfogó rovatán belül. Ez az egyik jelentős változás.  

Daly szerint Lisszabon több szempontból is sajátos és egyedi. Kezdetben a szegénység és 

társadalmi befogadás, a későbbi években a nyugdíj és az egészségügyi ellátás területén indított 

el olyan politikai folyamatot, amely az EU számára új volt. Ha nem is új módszertannal, de 

legalább egy olyan újítással rendelkezik, amely a nyitott koordinációs módszertant kiterjeszti a 

szegénység és társadalmi befogadás, a nyugdíjak és az egészségügyi ellátás területére. Az EU 

sokkal erőteljesebben hatolt be a tagországi szociálpolitikába (és egyúttal a társadalomba), mint 

valaha. 

Fenti megállapítást teszi Juhász Gábor120 is, aki szerint a Lisszaboni Európai Csúcs döntései 

nyomán kibontakozó formái a közösségi szociálpolitika egy új szakaszának kezdetét jelentik, 

melynek főbb jellemzői: a fogalomhasználat fokozatos átalakulása, a szociálpolitikai 

                                                 
120 Juhász Gábor: id. mű: p. 62. 
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hatáskörök dinamikus bővülése, továbbá az együttműködés ütemének felgyorsulása. A 

változások főbb hajtóereje az a szemléletváltozás, ami a közösségek részpolitikáinak 

folyamatos összehangolását tekinti a legfontosabb feladatának. 

Az Európai Unió szociálpolitikáját tekintve meghatározó, és kiemelést igénylő dokumentumok 

a Zöld Könyv a szociálpolitikáról (1993), valamint a Fehér Könyv a szociálpolitikáról 

(1994).121 

A Zöld Könyv azt vizsgálta, hogy miképp járulhat hozzá a közösségi szociálpolitika a gazdasági 

versenyképesség és a társadalmi kohézió biztosításához. 

A Zöld Könyvre adott válaszok összegzésére épülő Fehér Könyvben a Bizottság a 

szociálpolitikai együttműködésnek az összes szereplő számára elfogadható kereteit kívánta 

meghatározni Az „európai szociális modellt” átalakításra szoruló, de az európai identitást 

alapvetően meghatározó, megőrzendő képződménynek tartották. 

3. Népegészségügy politika122 

Az egészségügyi politika tekintetében a Maastrichti Szerződést (1992) szükséges kiemelni. 

A népegészségügy szélesebb értelmű fogalom, mint a közegészségügy. A népegészségügy a 

társadalom egészére kiterjedő, a lakosság egészségi állapotának javítására, egészségének 

megőrzésére, a betegségek megelőzésére irányuló átfogó, komplex tevékenységek elnevezése. 

Az Unió népegészségügyi politikája arra jött létre, hogy hozzájáruljon a tagállamokban a 

népegészségügyi helyzet, miközben az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás 

szervezése és nyújtása továbbra is a tagállamok kizárólagos hatásköre maradt. 

A fejlett országok társadalmainak elöregedése egyszerre hathat a források relatív szűkülésére 

és az egészségügyi szolgáltatások iránti szükségletek növekedésére.123 

Az egészség társadalmi meghatározói:124 

- „Egyenlő esély az egészségre” cél érvényesítése minden kormányzati politikában 

- Jó kormányzás 

- Nemek közötti esélyegyenlőség 

- Politikai részvétel feltételeinek megteremtése 

- Piaci szereplők felelőssége 

                                                 
121 Forrás: Juhász Gábor: id. mű. p.: 63. 
122 Horváth Zoltán: id mű, pp.: 456-460 
123 Orosz Éva: Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején. 
Esély 2009/6. pp.: 3-25 
124 Orosz Éva: id. mű 



 129 

- Igazságos finanszírozás 

Témám szempontjából fentieken belül is az alábbiakat emelem ki: 

- egészséges környezet 

- szociális védelem 

- mindenkire kiterjedő egészségügyi ellátás 

Az egészségügyi és idősgondozási rendszerek előtt álló kihívások a társadalom elöregedéséből 

adódnak. Az erre adott válaszok a 2000-ben elfogadott közös egészségügyi stratégia,125 illetve 

Bizottsági jelentés 126tartalmazza. 

 

A nemzetközi kapcsolatokban óriási lehetőségek rejlenek, melyeket, ha megfelelően 

használunk fel, nagy erők szabadulhatnak fel, és valóban pozitív eredmények születethetnek. 

Különösen igaznak gondolom ezt akkor, ha – és nem csak Európán belül – egy-egy ágazat, 

szakterület képviselői tudásukat egységes célok megvalósítására fordítják, melyek mentén 

közös értéket hoznak létre. 

Hiszem azt, hogy – mind szakmai, mind emberi szinteken - akkor lehet igazán fejlődni, ha látjuk 

azt, hogy ugyanazon a területen dolgozó szakemberek milyen elvek, prioritások figyelembe 

vételével végzik munkájukat, milyen lehetőségeket, forrásokat biztosít az adott ország egy – 

egy szociálpolitikai kérdés, probléma kezelésére és látjuk, tapasztaljuk ezek gyakorlati 

megvalósulását. Ebben a fejezetben szemügyre veszem Magyarország (Baranya megye), 

Finnország (Päjat-Häme régó), Németország (Rems-Murr járás), Románia (Kolozs és 

Kovászna megyék) idősellátási rendszerének főbb jellemzőit.  

Emellett három, az idősellátásra, azon belül is az idősellátásban megvalósuló innovatív 

megoldási módokra fókuszáló sikeres projektet szeretnék bemutatni. Az első két projekt az 

Európai Unió által kiírt Európa a polgárokért program keretén belül - a Baranya Megyei 

Önkormányzat testvérvárosai tekintetében – valósult meg. A harmadik projekt generálója a 

franciaországi Észak-megye, mely projekt elsősorban – a partnerekkel közösen kitalált és 

vizsgált témák mellett -, a partnerországokban, az idősellátás területén megvalósuló jó 

gyakorlatokat mutatja be. 

Ezúton is köszönetet mondok a Baranya Megyei Önkormányzat akkori vezetőségének, hogy a 

projektekben szakmai és intézményi háttérként, a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark 

                                                 
125 COM (2000) 285 final 
126 The future of health care and care for the elderly: guaranteeing accessibility, quality and financial viability. 
COM (2001) 723 final 
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Időskorúak Otthonát képviselve részt vehettem, ismereteimmel hozzájárulhattam a nemzetközi 

projekt sikeréhez, tudásomat bővíthettem, és hogy részese lehettem egy idősellátással 

kapcsolatos európai tapasztalatcserének.127 

 

Fontos kiemelnem, hogy az „indító” (1.) projekt megálmodója, kezdeményezője és generálója 

a Baranya Megyei Önkormányzat – kiemelten pedig Szabó Réka Kata nemzetközi referens volt, 

aki segítette, támogatta, koordinálta a programot és a benne résztvevő partnereket, és aki nélkül 

nem tehettünk volna szert egymás nézőpontjainak megismerésére, tudásának megszerzésére, 

nemzetközi időspolitikai ismeretekre, továbbá intézményeink, szolgáltatásaink, törekvéseink 

bemutatásának lehetőségére. A franciaországi Észak-megye által irányított projektben való 

sikeres együttműködés megteremtéséért, egymás jó gyakorlatainak megismerésének 

segítéséért, Pókó Nikolett nemzetközi referenset illeti a köszönet. 

 

4. „Idősellátás az Európai Unióban” projekt 

 

4.1. A kezdetek… 
 

A Baranya Megyei Önkormányzat „Idősellátás az Európai Unióban” címmel nyújtott be 

pályázatot az „Európa a polgárokért” elnevezésű programon128 belül (testvérvárosok tematikus 

hálózata) 2007. decemberében. 

                                                 
127 A cím és jelen bevezetőhöz kapcsolódóan fontos némi magyarázatot fűznöm. Értem ezt annak a jogszabálynak 
– 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről - a kiemelésére, melynek értelmében 
2012. január 1-től a megyei önkormányzatok által fenntartott szociális intézmények az „államhoz” kerültek. 
Vagyis ezzel együtt a megyei önkormányzatok minden korábbi – az intézményekhez kötődő –tevékenysége, 
részvétele, „szakmaisága”, ha úgy tetszik fentiekhez hasonló projektérdekeltsége megszűnt… 
128 Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa megállapodott az Európa a polgárokért program 
létrehozásáról, amely megteremti a jogi keretet az „aktív európai polgári részvételt”, azaz a polgároknak és a civil társadalom 
szervezeteinek az európai integráció folyamatában való szerepvállalását előmozdító tevékenységek és szervezetek széles 
körének támogatásához, A program 2007-2013-g tart. A program általános célkitűzéseit nem kívánom részletezni, ellenben az 
egyedi célkitűzéseket fontosnak tartom kiemelni: 

- találkozási lehetőséget nyújtani a helyi közösségek lakóinak szerte Európában, hogy kicserélhessék tapasztalataikat, 
nézeteket és értékeiket, tanulhassanak a történelemből és építhessék a jövőt; 

- az európai polgársággal és demokráciával, a közös értékekkel, a közös történelemmel és kultúrával kapcsolatos 
fellépés, vita és elmélyültebb gondolkodás ösztönzése az európai szintű civil társadalmi  szervezeteken belüli 
együttműködés révén; 

- az európai értékek és vívmányok népszerűsítése által közelebb hozni Európát a polgárokhoz, egyben megőrizni a 
múltemlékeit is; 

- ösztönözni valamennyi részt vevő ország polgárainak és civil társadalmi szervezeteinek együttműködését, 
hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez és rávilágítva mind Európa sokféleségére, mind egységére, különös 
tekintettel azon tevékenységekre, amelyek célja az Európai Uniót 2004. április 30-a előtt alkotó, és az ezt követően 
csatlakozott tagállamok polgárai közötti szorosabb kapcsolatok kialakítására. 
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A projekt kidolgozásában és végigkísérésében jómagam is aktív szerepet vállaltam (Baranya 

megyét képviselve, akkor még a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott, a megyében 

működő idősek otthonának intézményvezetőjeként). 

A projekt célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az Európai Unió idősellátást érintő 

irányelveivel, az érintett országok idősellátással kapcsolatos jogszabályi hátterével, a 

partnereknél bevett idősellátási gyakorlatokkal. Emellett úgy véltük a projekt lehetőséget teremt 

a tapasztalatcserére, jó gyakorlatok bemutatására, személyes kapcsolatok kiépítésére, és ezáltal 

hálózatépítésre. A projekt egyik célja továbbá, hogy feltárja a jövőbeni együttműködés 

lehetőségeit.  

4.2. A projekt megvalósítása 
 

A projekt keretében két találkozó valósult meg. Az első találkozóra Baranya megyében (2008. 

május) került sor, a második találkozóra, pedig Kolozs megyében (Románia, 2008. 

szeptemberében) 

A 3 napos rendezvények két programelemből álltak. A résztvevőknek lehetőségük volt egyrészt 

szakmai workshopokon való részvételre, másrészt idősellátó intézmények meglátogatása révén 

a helyi gyakorlat közvetlen megismerésére is.  

A workshopok felépítése az alábbi metodika szerint történt: az egy-egy egy bevezető 

prezentáció/előadás után az egyes témákat a résztvevők aktív közreműködésével szakmai 

eszmecsere keretében dolgoztuk fel. Ehhez szükséges volt, hogy a rendezvény résztvevői a 

megadott témákkal kapcsolatos saját tapasztalataikról/gyakorlatukról képesek legyenek 

tájékoztatást adni. A programtervet jól előre megkapta minden érintett résztvevő. 

Az érvényben lévő együttműködési megállapodások alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 

a következő partnereket hívta meg a projektben való együttműködésre: 

 Päjät-Häme régió (Finnország) 

 Északi megye (Franciaország) 

 Rems-Murr járás (Németország) 

                                                 
A testvérvárosi kapcsolatok tematikus hálózata keretében szervezett konferenciáknak az alábbi feltételeknek kellett 
megfelelniük: 
1) Meghatározott célcsoporttal kell rendelkezniük, amely számára a kiválasztott téma kifejezett jelentőséggel bír, továbbá be 
kell vonniuk a közösségeknek az érintett témában aktívan dolgozó tagjait 
2) A program kiemelt témáival kell foglalkozniuk. E célból a programnak lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a résztvevők 
párbeszédet folytassanak ezekről a témákról. A programnak tartalmaznia kell szakértők és jól értesült személyek előadásait, 
ahol lehetőség nyílik a vitára, eszmecserére, és a résztvevők közötti párbeszédre. 
3) Alapul kell szolgálniuk az érintett városok közötti jövőbeni kezdeményezésekhez és cselekvésekhez, az érintett témákban 
és lehetőség szerint további, kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben. 
Forrás: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 
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 Olomouc régió (Cseh Köztársaság) 

 Kolozs megye (Románia) 

 Kovászna megye (Románia) 

(Fenti partnerek közül a projektben végül a franciaországi Észak megye nem képviseltette 

magát, de egy másik, hasonló tematikájú programban projektgenerálóként igen, melyről jelen 

tanulmányban a későbbiekben lesz még szó) 

A projekt keretében megvalósuló programok résztvevői: 

Fontos volt, hogy az egyes rendezvényeken összesen legalább 20 fő vegyen részt (ez minden 

meghívott partner részvétele esetén partnerenként és rendezvényenként legalább 4 főt jelentett). 

A hálózatépítés és a jövőbeni együttműködés feltárásának érdekében célszerűnek tartottuk, 

hogy a résztvevő partnerek mindkét rendezvényre ugyanazokat a szakembereket küldjék. A 

programon a következő célcsoport részvételére számítottunk: 

- a partnerszervezetek szociálpolitikai szakemberei 

- a partnerszervezetek területén működő idősellátó intézmények képviselői 

Emellett a Baranya Megyei Önkormányzat a Magyarországon megvalósuló program első 

témájának bemutatásához egy az Európai Unió szociálpolitikai tevékenységében jártas 

szakembert is felkért. 

A projekt nyelve tekintettel arra, hogy a résztvevők összetétele nyelvileg heterogén, a 

kommunikáció megkönnyítése érdekében a projektben az angol nyelv használatát céloztuk 

meg. Szükséges volt ezért, hogy a résztvevő szakemberek, de legalább a delegációk egy-egy 

tagja megfelelő szinten beszélje az angol nyelvet.  

 

A projekt eredménye: 

A projekt pénzügyi támogatást nyújtott az eredményeket bemutató kommunikációs eszközök 

létrehozásához is. Ennek értelmében a Baranya Megyei Önkormányzat egy szakmai 

tartalommal feltöltött honlapot hozott létre (melyet a pályázati kiírásnak megfelelően 12 

hónapig működtetett. A honlap most is elérhető (www.elderly-care.eu), de azt egy a projekt 

témájához kapcsolódva már egy másik partnerország – Csehország – Olomouc régió) 

működteti.  

A honlap összefoglalja a rendezvények keretében elhangzott információkat (jogszabályi háttér 

az egyes országokban, idősellátó rendszerek ismertetése, jó gyakorlatok bemutatása), egy 

adatbázis segítségével elérhetővé tette az érintett intézmények és szakemberek adatait, 

közvetlen linkek révén összeköttetésben áll az érintett szervezetek/intézmények honlapjaival, 
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és lehetőséget biztosít arra, hogy tájékoztasson a partnerek által szervezett szakmai 

rendezvényekről. 

A Baranya megyei szakmai összejövetel az alábbi elemekből tevődött össze: 

- Szociálpolitika az Európai Unióban, különös tekintettel az idősellátásra 

- A magyarországi idősellátás jogszabályi háttere 

- Az elöregedő társadalom problémájának kezelése helyi szinten, Baranya megyében 

- Intézményfenntartó típusok és azok aránya Baranya megyében 

- A szolgáltatások igénybevételének feltételei, rászorultsági kritériumok Baranya 

megyében 

- A szociális szolgáltatásokat igénybe vevő idősek jövedelmi helyzete Magyarországon 

- Baranya megye szakellátási rendszerének bemutatása 

- Idősgondozással kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatok ellátása Baranya 

megyében 

- Baranyai települések idősgondozási gyakorlata Kozármisleny példáján keresztül 

bemutatva 

- Az idősellátás rendszere a nagyvárosokban a pécsi Integrált Szociális Intézmény 

példáján keresztül bemutatva 

- Baranya megye alapellátási rendszerének bemutatása 

- Kistérségi idősellátási rendszer bemutatása a Mohácsi kistérség példáján keresztül 

bemutatva 

- A módszertani intézmény szerepe a szociális ellátórendszerben (a Baranya Megyei 

Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona feladatai)129 

 

A projekt másik, a romániai Kolozs megyében tartott szakmai összejövetelének témái (a 

projektgeneráló Baranya megyei Önkormányzat által benyújtott pályázatában foglaltaknak 

megfelelően) az alábbiak voltak: 

- A romániai idősellátás jogszabályi háttere 

- Az idősellátás területén nyújtott szociális szolgáltatások bemutatása – Kolozs megye, a 

szolgáltatások igénybevételének feltételei 

- A kolozsvári idősotthon bemutatása 

- Az idősellátás területén nyújtott szociális szolgáltatások bemutatása – Kovászna megye 

- A lemhényi idősellátó közösségi szolgáltatások komplexumának bemutatása 

                                                 
129 A szakmai program jelen pontjának szervezői és előadói feladatait jómagam láttam el 
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- Partneri kapcsolat az állami intézmények és civil szervezetek között az idősellátás 

területén 

- A kolozsvári idősotthon meglátogatása 

- Az elért eredmények bemutatása, a jövőbeni együttműködési lehetőségek 

feltérképezése 

4.3. A projektmegvalósító partner országok idősellátásának rendszere 

Magyarország 

 
Magyarországon a polgároknak nyújtott szociális ellátások rendszerét, ezen belül is az 

időseknek nyújtható ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról (a továbbiakban (Szt.) 

szabályozza. Jelen bemutatásból kihagyom az idősek részre nyújtható pénzbeli támogatási 

módokat, és e helyett, a szociális szolgáltatások (alap- és szakellátások) rendszerének 

ismertetésére szorítkozom. 

A törvény rendelkezései értelmében szociális alapszolgáltatások: a falugondnoki és 

tanyagondnoki szolgáltatás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás, az utcai 

szociális munka, a nappali ellátás. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást: az ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény, a rehabilitációs intézmény, lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, 

az egyéb speciális szociális intézmény nyújtja. 

Az idősellátást szabályozó jogszabályok között ki kell emelni továbbá, a végrehajtási 

rendeleteket, melyek részletesen szabályozzák az egyes szolgáltatások szakmai, személyi és 

tárgyi feltételeit (többek között 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételiről), a költségvetési 

törvényt, mely évente összegszerűen szabályozza az egyes szolgáltatásokhoz igényelhető 

állami támogatást.  

Szociális szolgáltatók  

Törvényileg kötelezettek: 

- állam 

- települési önkormányzat (lélekszámtól függően) 
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Önként vállalhatják: 

- önkormányzati társulás (intézményfenntartó és többcélú) 

- egyházi szervezet 

- civil szervezet 

A szociális szolgáltatók garanciái 

- Van működési engedélye az illetékes szociális hatóságtól arra, a végzett tevékenységre 

- A működési engedély és a legalább kétévenkénti szociális hatósági ellenőrzés a 

garancia arra, hogy az intézmény/szolgáltatás a jogszabályoknak megfelelően 

működik, és minőségi ellátást nyújt.  

- Működési engedély birtokában kaphat csak állami támogatást.  

- Az állami támogatás pénzügyi felhasználását külön hatóság évente ellenőrzi.   

Magyarország fejlesztési iránya az idősellátás tekintetében hasonló a többi európai országhoz: 

minél tovább az otthonában tartani az idős embert és „odavinni” hozzá a szociális és 

egészségügyi szolgáltatókat.130 

Kovászna megye (Románia)131  

 

Az idősellátás szociális védelmi rendszere132 

 

A szociális munka, mint a nemzeti szociális védelem alkotóeleme két részből tevődik össze: 

- szociális szolgáltatások 

- pénzügyi támogatások. 

 

A szociális szolgáltatásokkal az életminőség javítása, illetve a kohézió és szociális befogadás 

elvének megvalósítása a cél. Ennek végrehajtása szorosan összefügg a szociális biztonsággal 

és a nyújtott szociális szolgáltatások minőségével, mely utóbbihoz az alábbi irányítási szervek 

sorolhatók: 

                                                 
130 A Baranya megyei szociális szolgáltatások részletesen és teljes körűen megtalálhatók a SZOCIONET Dél-
Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szociális Kalauz 2012. Dél-Dunántúli Régió című 
kiadványában. Felelős szerk.: Erdős Zsuzsanna 
131 A megye földrajzilag Románia közepén helyezkedik és az egyik legkisebb megye. Területe 3710 km2, 
népessége 222.449 fő, melyből a 65 év felettiek száma 30.850 fő (13.004 fő férfi, 17.846 fő nő) 
132 Nicoleta Molnár: The social protection system for the elders care. Előadás anyaga. Program of the meeting 
„Elderly care in the EU”. Cluj-Napoca Románia. 2008. szeptember 9-11. 
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- a központi közösségi igazgatás (Munkaügyi-, Család-, és Esélyegyenlőségi 

Minisztérium) mely meghatározza a szolgáltatások tulajdonágait és azok pénzügyi 

feltételeit 

- a helyi közösségi igazgatás, mely a szolgáltatásokat szervezi és biztosítja 

- a civil társadalom (NGO-k), mely ugyancsak szolgáltatásszervező-, illetve nyújtó. 

 

A Szociális Igazgatás és Gyermekvédelem Általános Igazgatóságának (DGASPC Cluj) 

missziója a gyermekek és családok jogainak kontrollja, védelem, koordináció és szupervízió 

szociális munkások, szociológusok, orvosok és pszichológusok megvalósításával. Ebben részt 

vesznek központi és helyi hatalom szereplői, a közösségi intézmények és magánszervezetek.  

 

A szociális védelmi rendszer alkotóelemei helyi szinten: 

- szociális biztonság 

- fűtéshez nyújtott anyagi támogatás 

- krízis helyzetekben nyújtott pénzbeli ellátás 

- váratlan (katasztrófa) helyzetekben nyújtott anyagi támogatás 

- temetési segély 

- speciális intézmények pénzügyi támogatása (pl. háborús veteránok) 

- idősek rokkantsági segélye 

 

Egyéb támogatások: 

- a közösségi közlekedéshez való szabad hozzáférés lehetősége a városokban 

- mérsékelt jegyárak a városok közötti vonatokon 

- TV-, rádió-, kábel TV-hez történő költségcsökkentési hozzájárulás 

- Szociális étkezdék igénybevételi lehetősége 

 

Az idősek részére nyújtott szociális szolgáltatások törvényi háttere: 

A jelenlegi törvénykezés a szociális munka rendszeréről, annak lényegi elemeiről megállapítja 

a gondozási alapelveket és eszméket, illetve a közösségi szolgáltatások egyes formáit. 

A nemzeti stratégiában megfogalmazott fejlesztési irányvonalak az idősek érdekében végzett 

szociális munka tekintetében figyelembe veszik a 2002-ben, Madridban elfogadott Idősügy 

Cselekvési Tervet. 
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A stratégiában megfogalmazott célok: 

- Az idősek lakó otthonainak újjászervezésének (megújításának) folytatása 

- A minőségügyi standardok teljesítése a lakóotthonokban 

- A professzionalizmus fejlesztése és növelése az otthonápolási szolgáltatások esetében 

 

Szociális szolgáltatások: 

- otthonápolási szolgálat 

- idősotthoni ellátás 

- idősek nappal intézménye 

- közösségi ellátás: tanácsadás és információnyújtás 

 

Az idősek saját otthonában nyújtott szociális ellátások: 

- házi gondozás, az étel házhoz szállítása 

- orvosi ellátás, gyógyszerelés 

A szolgáltatások időtartamát és típusát az egyes személyek állapota és szükségletei határozzák 

meg. 

A megye idősellátása az alábbi szervezetek révén valósul meg: 

- A helyi tanácsoknak alárendelt, és a Szociális Igazgatás és 

Gyermekvédelem Általános Igazgatósága133 által koordinált szociális 

intézmények. 

- A Megyei Tanácsnak alárendelt, és az Általános Igazgatóság által 

működtetett szociális intézmények. 

- 4 nonprofit szervezet 

 

Az Általános Igazgatóságnak alárendelt idősellátást nyújtó intézmény a lemniai Közösségi 

Szolgáltatások Központja.134 Az intézményt az Általános Igazgatóság és a Szentkereszty 

Stefánia Alapítvány partnerségén alapulva hozták létre 2007-ben és a megye legmodernebb 

intézményének számít. Az otthon 3 egysége:  

- támogató otthon 10 fő részére 

- rehabilitációs részleg 20 fő részére135 

                                                 
133 General Directorate of Social Assistance and Child Protection 
134 Community Services Centre 
135 Az egységben 1-7 hónapot töltenek el a betegek, mely idő alatt komplex orvosi ellátásban részesülnek 
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- hospice ellátás136 10 fő részére 

A Megyei Tanács által működtetett idősek otthona a 110 fős Haghig-i otthon,137 míg a helyi 

tanácsok által működtetett intézmény a Zatureczky Berta Otthon,138 valamint a Baraolt-i Idősek 

Otthona.139 

Civil szervezetek az idősellátásban: 

- Caritas Alapítvány140 

- Christian Diakónia Alapítvány141 

- Vörös Kereszt Alapítvány142 

- Izabella Alapítvány143 

 

                                                 
136 A hospice a súlyos betegségük végstádiumában levő, elsősorban daganatos betegek humánus, összetett ellátását 
jelenti multidiszciplináris csoport segítségével. Az ellátás célja a betegek életminőségének javítása: testi és lelki 
szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása, valamint a hozzátartozók segítése a betegség 
és a gyász terheinek viselésében. Az ellátásban orvosok, ápolók, gyógytornászok, 
pszichológusok/mentálhigiénikusok, szociális munkások, lelkészek, dietetikusok és képzett önkéntes segítők 
vesznek részt. A munkacsoport tagjai így komplex (testi, lelki, szociális, és spirituális) támaszt tudnak nyújtani. A 
hospice ellátás történhet fekvőbeteg intézményekben (szervezetileg önálló hospice otthonban vagy egy kórház 
részét képező palliatív osztályon, esetleg kiképzett mobil csoport segítségével, általános osztályokon), ambuláns 
formában (ún. nappali kórházban), vagy a beteg otthonában (házi szakellátás formájában). A hospice keretén belül 
a palliatív ellátás (terminális palliatív medicina) a terminális állapotú betegek fájdalmának és egyéb tüneteinek 
enyhítésére irányuló támogató kezelések összessége, amely magában foglalja a hospice szellemiségét és a magas 
színvonalú orvosi szakértelmet az egészségügyi rendszeren belül. (Forrás: Wikipédia) 
137 Az épület egy része történelmi műemlék, melyet egy hatalmas park fog közre. Az idősek 2 ágyas szobákban 
élnek. 
138 Az otthonban 22 lakás áll az idős emberek rendelkezésére, akik szabadon dönthetnek arról, hogy egyedül, vagy 
társsal szeretnének élni a lakásban. 24 fős személyzet áll a rászorulók rendelkezésére. Az otthonban nappali 
intézmény is működik, mely különféle szolgáltatásokat nyújt (játékok, TV, zene etc.) az ott lakóknak, valamint a 
környező település(ek)ről érkezőknek, lehetőséget teremtve ezáltal a szocializációra, és közösségi életre. Az alábbi 
külső szolgáltatások igénybevételére van továbbá lehetőség: orvosi ellátás, kinetoterápia, fizioterápia, tanácsadás 
139 Az intézmény 12 fő idős ember számára nyújt bentlakásos ellátást, 12 fős személyzettel. 
140 A Caritas Alapítvány 2004-től nyújt otthonápolási szolgáltatást (alap ellátás, orvosi ellátás – injekció beadás, 
vércukor szint mérés, vérnyomás mérés, segítségnyújtás a háztartás vezetésében) idős, beteg emberek számára 
Kovászna megyében. 2007. decemberében a megye 2 városában és 8 településén mintegy 565 fő ellátásáról 
gondoskodtak, 2 fő szociális munkás, 13 fő orvos-asszisztens, és 8 fő ápoló részvételével. Az Alapítvány 
működteti a kézdiszentléleki Szent Klára Otthont, mely 18 férőhelyes idősek otthona. Az intézménybe a 
legszegényebb és legnagyobb szükségben élők kerülnek be. 
141 A kolozsvári központú alapítványt – mely krónikus betegségben szenvedőkről, fogyatékos-, és idős emberekről 
gondoskodik - 2001-ben a református egyház hozta létre. A Diakónia 44 helyi közösségben (2 városban és 42 
faluban) nyújt otthonápolási szolgáltatást 32 fő nővérrel, program koordináló lelkésszel, 2 fő „case manager” 
szociális munkással és 2 fő asszisztenssel. A nyújtott szolgáltatások: alap ellátás (beleértve mosás, öltözködésben 
történő segítségnyújtás), mobilizáció, masszázs, injekció beadás, vérnyomás-, vércukor mérés, etc. 
142 A Vörös Kereszt Alapítány rendkívül intenzív tevékenységet folytat az idősellátás területén Kovászna 
megyében. Az otthonápolási szolgáltatást ők indították el 1993-ban. Az alapítvány elsősorban a helyhez kötött 
személyeknek nyújt napi háromszori ellátást (mosás, öltözködésben történő segítségnyújtás, mobilizáció, 
masszázs, gyógyszer bekészítés, gyógyszerelés. A szervezet ugyakkor nagyfokú érdeklődést mutat az idősek 
számára történő intézmények létrehozásában, mely során olyan – holisztikus szemléletű - intézményi rendszert 
kívánnak létrehozni, mely a legnagyobb mértékben garantálja a szociális és közösségi lét lehetőségét, az intimitást, 
valamint csökkenti az elmagányosodás érzését. 
143 Az Izabella Alapítvány 2000. évtől végez otthonápolási tevékenységet a teljes mértékben önellátásra képtelen 
idős, beteg embereknél Kovászna megye 4 városában. Az Alapítvány egyben a legszélesebb körű orvosi 
szolgáltatásokat nyújtja. 
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Az idősellátás védelmi rendszere az alábbi esetekre fókuszál: 

- olyan idős személyekre, akiknek nincs családja, vagy egészségi 

állapota tekintetében más személy segítségére szorul 

- nincs háza/lakása 

- nincs saját jövedelmi forrása, vagy nagyon csekély jövedelemmel 

rendelkezik 

- nem tud házimunkát végezni és ebben más segítségére sem számíthat 

- betegsége, vagy egészségi állapota miatt nem képes saját maga szo 

- ciális, vagy orvosi ellátás iránti szükségleteit ellátni. 

 

Rems-Murr járás144 (Németország) 

 

Németországban az időskori tartós ápolásra való jogosultság alfája és omegája az ápolási 

biztosítás (Pflegeversicherung) rendszere.145 

 

A szociális biztosítások rendszerébe az alábbiak sorolhatók: 

1. Támogatások/hozzájárulások rendszere (pl. képzési támogatás) 

2. Személyes gondoskodás rendszere (szociális biztosítás) 

3. Segélyek rendszere (szociális segély) 

4. Kártérítési támogatások rendszere (erőszak áldozatai részére) 

 

A projekt szempontjából lényeges elem a személyes gondoskodás, ezen belül is a szociális 

biztosítás rendszere, melybe az alábbi ellátások tartoznak: 

- Betegbiztosítás 

- Balesetbiztosítás 

- Nyugdíjbiztosítás 

- Munkanélküli biztosítás 

- Ápolási biztosítás 

 

                                                 
144 A Rems-Murr járás területi középegységei: Backnang, Waiblingen/Fellbach, Schorndorf 
145 Forrás: Peter Schmeiduch (Ministerium für Arbei und Soziales, Baden-Württenberg) előadásának anyaga az 
Európa a polgárokért projekt keretében 2009. szeptember 28-án. 
(www.paijathame.fi/fi/tehtavat/kansainvalisyys/kansalaisten_eurooppa_projekti_2_eu_senior_citizens_as_active
_users_of_gerontechnology_innovations) 
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A szociális biztosítás rendszeréhez kapcsolódóan elengedhetetlen a biztosítotti kör 

meghatározása. Az alapelv az, hogy a betegbiztosítást a majdani ápolási biztosítás követi. 

Ehhez azonban minden személy részére kötelező biztosítás a törvényes betegbiztosítás 

(munkavállalók, tanulók, nyugdíjasok), illetve a magán betegbiztosítás (hivatalnokok). 

Az ápolási biztosítás megszervezői: 

- A szociális ápolási kasszák, mint a nyilvános jogok megtestesítőinek 

testületei, melyek szervezetileg a betegkasszákhoz tartoznak. 

- Magán ápolási kasszák, magán ápolási biztosítás céljából. 

 

Az ápolási biztosítás pénzügyi-finanszírozási hátterét az alábbi befizetések adják: 

- A biztosítási kötelezettséggel bíró személyek járulékbefizetései 

- A munkavállalók bruttó bérének 1,95 %-os levonása (3. 675 EUR/hó 

jövedelemhatárig – 2009-es adat) 

- A gyermekkel nem rendelkező állampolgárok által befizetendő 0,25 

%-os úgynevezett „pótdíj” 

Az ápolási biztosítás tehát alapvetően a munkavállalók és munkáltatók paritásos befizetésein 

alapul. A nyugdíjas saját maga fizet járulékot. A családi biztosítás díjmentes. 

A pénzügyi befizetésekhez kapcsolódó szolgáltatási típusok: 

- Dologi szolgáltatások (Ide tartoznak az ambuláns és állandó ápolás 

az ápolási kassza szerződéses partnerein keresztül – ellátási 

szerződés alapján-, az ápolási segédeszközök, az ápolói 

személyzetnek nyújtott szolgáltatások) 

- Pénzbeli szolgáltatások (ápolási pénz – Pflegegeld) 

- Egyéb szolgáltatások (ápolási tanácsadás) 

Alapvető és legfontosabb kiindulási pont tehát, hogy a dologi és pénzbeli szolgáltatások 

mértéke az ápolásra szoruló ápolási fokozatától függ146  

                                                 
146 Ápolási fokozatok: I. Jelentős mértékű ápolási szükséglet (hozzávetőlegesen 90 perc/nap), II. Súlyos fokú 
ápolási szükséglet (3 óra/nap), III. Legsúlyosabb fokú ápolási szükséglet (5 óra/nap) 
Az ápolási fokozatok szerinti szolgáltatások mértéke és típusai egy hónapban: 

 I. ápolási fokozat II. ápolási fokozat III. ápolási fokozat 
Ápolási pénz 
 

2009. 215 EUR  
2010. 225 EUR 
2012. 235 EUR 

2009. 240 EUR  
2010. 430 EUR 
2012. 440 EUR 

2009. 675 EUR  
2010. 685 EUR 
2012. 700 EUR 

Ápolási dologi 
szolgáltatás –
ambuláns ellátás 

2009. 420 EUR  
2010. 440 EUR 
2012. 450 EUR 

2009. 980 EUR  
2010. 1040 EUR 
2012. 1100 EUR 

2009. 1470 EUR  
2010. 1510 EUR 
2012. 1550 EUR 

Ápolási dologi 
szolgáltatás – 

1023 EUR 1279 EUR 2009. 1470 EUR  
2010. 1510 EUR 
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Jelen pontnál fontosnak tartom kiemelni a Magyarországon modellkísérleti program keretében 

kidolgozott, hasonló elvek mentén gondolkodó Homogén Gondozási Csoportokat 

(továbbiakban: HGCS).147  

A HGCS ápolási – gondozási szükségletfelmérését a szakértők Magyarországon alkalmasnak 

találják a szociális ellátórendszerben a kliensek állapotának követésére. Egyúttal bevezetésre 

érdemesnek gondolják az idősek bentlakásos intézményeiben a HGCS gondozási – és 

finanszírozási modellt.148 

Kiemelik továbbá, hogy az általuk megfogalmazott javaslatok széles szakmai konszenzussal 

megalapozott megvalósítása elsősorban nem pénzügyi forrásokat, hanem szemléletváltozást és 

forrásátcsoportosítást igényel. A munka fókuszában a kliens kell, hogy álljon: olyan és annyi 

gondoskodást kaphasson a szakai elveknek megfelelően, amit állapota szükségessé tesz – ehhez 

flexibilis és hatékony szolgáltatási struktúrára van szükség. 

Meglátásom szerint ennek megvalósításától (a jelenlegi szolgáltatási struktúra igényekhez és 

szükségletekhez igazodó átszervezése) sajnos fényévekre van (és volt is) a politikai – 

döntéshozó „nagyhatalom”. 

                                                 
állandó (tartós) 
ápolás 

2012. 1550 EUR 

Néhány számadat: A 82 millió fős lakosságból körülbelül 79 millió fő az ápolási biztosított személy (törvényes 
ápolási kasszában van mintegy 69,9 millió fő, magán ápolási kasszában van mintegy 9,25 millió fő) A 2008. évi 
ápolási kiadás mértéke: 18,2 mrd. EUR volt. Az ápolásra szoruló emberek száma körülbelül 2,25 millió 
fő(melynek 52%-a tartozik az I. ápolási fokozatba, 35%-a a II., 13%-a a III. ápolási fokozatba. 
147 A HGCS az ápolási – gondozási szükséglet mérésére szolgáló módszer. Az egészségügyben a finanszírozás 
alapjául szolgáló HBCS (Homogén Betegség Csoportok) analógiájára Homogén Gondozási Csoportokat 
alakítottak (HGCS) ki, ADL alapú eszközzel. Forrás: HGCS3 Finanszírozási modellkísérlet. A HGCS rendszer 
vizsgálata – modellezése. A bentlakásos szociális intézményekben ellátottak állapotának követésére és a gondozási 
tevékenység mérésére. Projektbeszámoló 2011. www.szocialisklaszter.hu 
A HGCS az alábbi területeken méri a beteg ellátási függőségét (independenciáját): 1. térbeli-időbeli tájékozódás, 
2. helyzetnek megfelelő viselkedés, 3. tevékenységek, funkciók (étkezés, öltözés, WC használat, tisztálkodás, 
kontinencia, kommunikáció, terápiakövetés, transzfer, helváltoztatás), 4. látás, 5. hallás, 6. szakápolási feladatok 
(vitális funkciók megfigyelése, vizsgálati anyagok vétele legalább hetente, kötözés, sebellátás, decubitus kezelés, 
táplálkozási intervenció, rehabilitáció – gyógytorna, egyéb egészségügyi szaktevékenység, állandó felügyelet 
igénye).  Ezen szempontokat 3 kategória alapján lehet értékelni: 1. A tevékenységet az ellátott rendszeresen és 
helyesen elvégzi – az adott funkciónak a birtokában van, 2. vagy nem rendszeresen, vagy nem helyesen végzi el, 
3. a tevékenységet az ellátott nem képes ellátni. Ennek megfelelően a HGCS csoportok az alábbiak: I. mérsékelt 
gondozási igény, II. közepes gondozási igény, III. fokozott gondozási igény, IV. állandó, folyamatos gondozási 
igény. Forrás: Dr. Egervári Ágnes: Gondozási szükségletek vizsgálatának módszertana és a finanszírozási rendszer 
összefüggései. www.szocialisklaszter.hu 
148 Önköltség = 1. Bázis normatíva 
+ 2. HGCS I. – IV. szerinti állapot kiegészítő finanszírozás 
+ 3. jövedelem szerinti kiegészítés (az alacsony jövedelmi kategóriákban) 
+ 4. kiegészítő OEP támogatás (ha van szakápolási tevékenység is) 
+ 5. térítési díj (amit az ellátott fizet). Forrás: HGCS3 Finanszírozási modellkísérlet. A HGCS rendszer vizsgálata 
– modellezése. A bentlakásos szociális intézményekben ellátottak állapotának követésére és a gondozási 
tevékenység mérésére. Projektbeszámoló 2011. www.szocialisklaszter.hu 
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Hiányzik – de gondolják, kinek – a szakma, a szakemberek meghallgatása, a rendszer velük 

való logikus átalakítása, megreformálása, kliens központúvá tétele. Ami tehát Németországban 

már hosszú évek óta működik, annak a magyar politikai hozzáállás, gondolkodásmód még csak 

a nyomába sem ér, és várhatóan nem is fog.  

Az idősek otthonait érintő finanszírozási változások - a rendszer egyoldalúságának 

köszönhetően – évről - évre - a normatív állami támogatások összegét érintik, egyéb 

finanszírozási, és rendszer-átalakítási alternatíva nem látszik körvonalazódni… 

 

A Rems-Murr-i Idősellátási és Járási Ápolási Terv 2009149 
 

Az Idősellátás és Járási Ápolási Terv egy olyan szükségletelemzésre épül, mely a „kell” és a 

„van”, illetve a már rendelkezésre álló tényezők számba vételéből áll össze. 

- Az idős személyek állandó ápolásában nem a minőségileg szűk 

keresztmetszetek a jellemzők. 

- Az otthonhoz közeli ápolás majdnem minden városban és községben 

lehetséges, melyet a mennyiségi fejlődés jellemez. 

- A demens betegek ápolásához rendelkezésre álló ápolási helyek, 

intézmények azonban területileg nem egyenlő megoszlásúak 

 

Ambuláns sürgősségi ellátás 

- Évente mintegy 200 új személy igényel ápolást állapotából fakadóan 

- 2020-ig az ápolási rászorultság/függőség 39 %-os emelkedése 

várható 

- 2004 óta a sürgősségi ellátás igénybevételének 10 %-os gyarapodása 

van csupán figyelembe véve. 

 

Az alacsonyküszöbű ellátásokhoz sorolható: 

- A nyilvános munka (Öffentlichkeitsarbeit) 

- Rems-Murr járás folyamatos szükségletelemzése 

                                                 
149 Forrás: Monika Aman, Werner Geiser Kreispflegeplan című előadásának anyaga 28.09.2009. 
(www.paijathame.fi/fi/tehtavat/kansainvalisyys/kansalaisten_eurooppa_projekti_2_eu_senior_citizens_as_active
_users_of_gerontechnology_innovations) 
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- A különféle stratégiák (ki)fejlesztése egy a jövőbeni – az elöregedés 

mértékét és ütemét figyelembe vevő – ápolási/ellátási kínálatát 

kialakítása és tartóssá tétele érdekében 

- Különféle koncepciók kidolgozása úgy az ambuláns, mint az állandó 

ápolást nyújtó intézmények területén 

- Egyéni esetkezelés a rászoruló személy és hozzátartozói részére 

- A koordináció és a hálózatos együttműködések az egyes ellátási 

formák összefogása érdekében a járás területén  

- Tanácsadás, melyet egyfelől a közösségek és a községek nyújtanak, 

másfelől pedig olyan intézmények, mint az idősek otthonai, 

kórházak, ambuláns ellátások vagy alacsonyküszöbű ellátások 

- A munkaterület(ek) kijelölése és folyamatos felügyelete 

- Információs brosúrák előállítása 

- Szakmai napok tartása (például egészségnap, idősek szakmai napja) 

 

A járásban 8 esetmegbeszélő körzet, 22 gondozási csoport, és 7 házi ápolási szolgálat működik. 

Emellett számos nyilvános információs napot szerveznek, beleértve az egyéni tanácsadást is. 

Jellemző az ambuláns szolgáltatók minőségi munkavégzésére való odafigyelés (képzések 

megszervezése, koncepciók kidolgozása) 

 

Házi ápolás szolgálat számokban 

 A gondozásban részesülő háztartások száma 2009-ben Rems-Murr járásban 

 Backnang területe Waiblingen/Fellbach 

területe 

Schorndorf területe Rems-Murr járás 

összesen 

Háztartások száma 277 766 363 1406 

 

 Az előreláthatólag gondozásban részesülők száma 2015-ben Rems-Murr járásban 

 Backnang területe Waiblingen/Fellbach 

területe 

Schorndorf területe Rems-Murr járás 

össtesen 

A 75 évfelettiek 1,5 

%-a 

248 474 268 990 

A 70 év felettiek 

2,0 %-a 

330 633 358 1321 
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Fenti táblázat értelmében az – egészségügyi - szociális gondozásban részesülők száma – a 

jelenlegi előrejelzési trendeknek megfelelően nőni fog. 

 

Az - új - lakhatási formákat tekintve: 

- 3 kezdeményezés (folyamatban lévő projekt) van Rems-Murr 

járásban 

- 1 realizált projekt 

- 1 a szövetségi modell kívánalmainak megfelelő generációk háza 

(családok képzési helye Waiblingen) 

 

Németország idősellátási koncepciójának lényegi elemei: 

- prevenció javítása 

- életkornak megfelelő akut orvosi ellátás, beleértve a 

gerontopszichiátriai kezelést is 

- idős emberek számára specifikus rehabilitációs ellátási formák 

létrehozása azzal a céllal, hogy a tartós ápolás előtt lehetőség szerint 

rehabilitáció történjen 

- helyi intézmények és szolgáltatók hálózatos együttműködése 

- a gondozás teljesítőképességének és gazdaságosságának maximális 

figyelembe vétele 

- az idősek orvosi ellátásának súlyponti intézménye (schorndorfi 

megyei kórház), illetve  

- A geriátriai rehabilitációs klinika Welzheimben  

 

Mérföldkövek: 

- A házi ápolás/gondozás szerepének felértékelése 

- Tanácsadás a demencia- és az idősek segítése témájában, szakmai 

tanácsadáson keresztül 

- Intézkedési koncepció létrehozása 

- A demens betegek minőségi ellátásának fejlesztéséhez kapcsolódó 

közös standardok kidolgozása 

- A demens betegek gondozásához már rendelkezésre álló koncepció 

hasznosítása 

- Különféle átmeneti ápolási formák (Kurzzeitpflege) kínálata 
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- Az idősek részére az egyágyas ápolási szobák előnyben részesítése150  

- jó gyakorlatok megragadása 

 

A demográfiai trendeket figyelembe véve, az alacsony ápolási szükségletű személyeknél az 

otthoni ápolás lehet és kell, hogy legyen a megoldás. 

 

A jövő 

- A további kezelési módokat illetően, a geriátriai rehabilitáció 

területén egy geriátriai koncepció megalkotása a fő feladat, azzal az 

elsődleges céllal, hogy a geriátriai kompetenciát erősítsék a járás 

területén. 

- Fontos a demens betegek ellátása során az ugyancsak ezzel az ellátási 

csoporttal dolgozó idősebb, migráns munkavállalók tapasztalatainak 

összegyűjtése, hasznosítása. 

 

Päijät-Häme régió (Finnország) 

 

Néhány számadat Finnország idősellátásról:151 

- 2009-ben a Finnország lakosságának 16,9 %-a volt 65 év feletti, 

4,5%-a pedig 80 év feletti. 

- 2008-ban az ország, a GDP 2,2%-át költötte tartós ápolási 

szolgáltatás nyújtására (long term care – LTC), melyből 1%-ot 

fordítottak tartós otthonápolási szolgáltatásra, 1,2%-ot pedig a tartós 

ápoláshoz kapcsolódó szociális szolgáltatásokra.  

- A GDP 0,9%-át költötték tartós ápolást – gondozást nyújtó 

intézmények fenntartására, 0,1%-át pedig az ellátott otthonában 

történő tartós ápolásra.  

                                                 
150 Ennél a pontnál magyarországi viszonylatban fontos kiemelni, hogy az idősek otthonainak elenyésző részében 
teljesül az a megkívánható szolgáltatásnyújtásbeli feltétel, hogy az idős személyegyedül él(het) egy szobában. Ez 
elsősorban a magán-, és egyházi intézmények privilégiuma. Önkormányzati intézményben gyakran a jogszabály 
által előírt 6 m2 /fő sem teljesül…Joggal merül fel a kérdés, hogy akkor hogy is történik az egyénre szabott, az 
emberi méltóságot figyelembe vevő ellátás nyújtása. 
151 Finland Long - Term Care. http://www.oecd.org/dataoecd/60/60/47877648.pdf (18.Mai 2011.) 
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- 2008-ban a 65 év feletti lakosság 7,6%-a részesült tartós 

otthonápolásban, 4,6% élt tartós ápolást – gondozást nyújtó 

intézményben. 

- 2005-ben 24687 fő dolgozott különféle tartós ápolást biztosító 

intézményekben 

Finnország idősellátási rendszere152 
 

Finnországnak nincs külön törvénye az időseknek nyújtandó ellátásokról, szolgáltatásokról. Az 

irányítás elsősorban információnyújtással történik. 

A szociális és egészségügyi ellátások megszervezéséért felelős szervek: 

- Szociális és Egészségügyi Minisztérium (feladata: törvényhozás és 

irányítás) 

- Nemzeti szervezetek és intézmények (feladatuk: kutatás, fejlesztés, 

szupervízió) 

- Állami-tartományi hivatalok (feladatuk: a szolgáltatások igénybe 

vehetőségének és minőségének meghatározása) 

- Önkormányzatok (feladatuk: szolgáltatások megszervezése) 

- Kutatóközpontok (feladatuk: regionális fejlesztések, kutatás) 

 

Az időspolitika legfőbb céljai, hogy az idős személyek a lehető legtovább őrizzék meg 

egészségüket, aktív tagjai legyenek a társadalomnak és függetlenül (saját lakókörnyezetükben) 

éljenek. 

Az idős személyeknek nyújtott szolgáltatások 
 

Ha az idős személynek (és itt idős megevezés alatt elsősorban a 75 év felettieket értik) otthoni 

ellátás-, illetve informális-, intézményi ellátás megszervezésére van szüksége, akkor ezt az 

önkormányzat állapítja meg számára. 

1. A prevenciós szolgáltatások közé sorolható a Senior Info (információs szolgáltatás), az 

idős személy otthonában történő preventív célú látogatás, a védőoltások beadása, a 

                                                 
152 Marjaana Seppänen: Elderly Care system in Finland. EU senior citizens as active users of gerontotechnology 
solutions. 26.05.2009. Előadás anyaga 
(www.paijathame.fi/fi/tehtavat/kansainvalisyys/kansalaisten_eurooppa_projekti_2_eu_senior_citizens_as_active
_users_of_gerontechnology_innovations) 
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nappali intézmények (itt fontos újra megemlíteni a már bemutatott GOAL prevenciós 

programot – Good Ageing in Lahti Region) 

2. Az egészségügyi ellátásokat a megyei egészség központ nyújtja (fizikai – mozgásszervi 

gyakorlatok, házi ápolás, kórházi ellátás, rehabilitációs szolgáltatások – Jalkaranta 

Kórház) 

3. Az 1939-1945 közötti időszak háborús veteránjai számára rehabilitációs ellátást, 

gondozást, és pénzbeli védelmet nyújtanak. 

4. Az otthoni ellátás/gondozás (úgy működik, mint Magyarországon a házi 

segítségnyújtás) keretében a hanyatló fizikai állapotból eredő funkcionális 

képességekben nyújtanak az idős ember számára saját otthonában, lakókörnyezetében 

segítséget. 

5. A lakhatási ellátás keretében nappali elszállásolást (menedék-, oltalmazó helyként 

funkcionál) illetve napközbeni felügyeletet biztosítanak (HUILI, Jyränkkölä 

settlement). A bentlakásos ellátás keretében az alábbi szolgáltatási funkciók 

különíthetők továbbá el: 

 

- átlagos menedékház, ahol a személyzet csak napközben dolgozik 

- 24 órás ápolást-gondozást nyújtó menedékház 

- tartós bentlakásos ellátást nyújtó idősek otthona, valamint a kórházak 

egészség központjai, ahol tartós ápolást nyújtanak 

 

A szolgáltatások tekintetében fontos kiemelni az úgynevezett „memória rehabilitációt” is, mely 

az egészségügyi és szociális szakemberek információ-, illetve tanácsadási szolgáltatását jelenti. 

Sok megye foglalkoztat ápolókat, tanácsadókat, koordinátorokat a különféle mentális 

betegséggel küzdő személyek részére.  

Az Egészségügyi és Szociális Szolgáltatások Minisztériuma az idősek részére nyújtandó 

szolgáltatások tekintetben a nemzeti célokat, Az idős emberek számára magas színvonalú 

ellátás nyújtása”153 című dokumentumban fogalmazza meg.154 

                                                 
153 National Framework for High-Quality Services for Old People. Ezen dokumentum mellett fontos még kiemelni 
néhány olyan kulcsfontosságú – a tartós ápolás – gondozással foglalkozó – dokumentumot, mint a KASTE 
Program 2008-2011, a 2015-ös Jóléti Program, a 2015-ös Egészségügyi Program, és az Egészség megőrzési 
Kormányzati Politikai Program. (In: Finland Long - term Care. 
http://www.oecd.org/dataoecd/60/60/47877648.pdf (18.Mai 2011.) 
154 http://www.stm.fi/en/publications/publication/_julkaisu/1063089 

Indikátorok (75 év felettiek aránya %-ban) A keretrendszerben kitűzött nemzeti célok (75 év 
felettiek aránya %-ban) 

Saját otthonában él 91-92% (!) 
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Finnország az idősek számára nyújtott szolgáltatások és EU politikák tekintetében az alábbi 

prioritásokat fogalmazza meg: 

- A szolgáltatások megszervezése nemzeti felelősség 

- K + F-ben történő kooperációk 

- Tanulás más országoktól 

- Olyan fontos kérdések kihangsúlyozásának lehetősége, mint az 

idősekkel való bánásmód. 

5. „Az Európai Unió idős állampolgárai, mint a gerontotechnológiai innovációk 
aktív alkalmazói” projekt 

Az „Idősellátás az Európai Unióban” elnevezésű projekt folytatásának tekinthető, az „Európai 

Unió idős állampolgárai, mint a gerontotechnológiai innovációk aktív alkalmazó” című projekt 

mely 2009. év tavaszán (Päijät Häme) Finnországban, illetve 2009. év őszén Németországban 

(Rems-Murr járásban) került megszervezésre.155 

A részt vevők – a franciaországi Északi megye kivételével – jórészt ugyanazok a partnerek 

voltak, mint a korábban Baranya megyében szervezett projektben részt vevők (Päjät-Häme 

régió (Finnország), Rems-Murr járás (Németország), Olomouc régió (Cseh Köztársaság), 

Kolozs megye (Románia), Kovászna megye (Románia). Új szereplőként volt azonban jelen a 

litvániai Kaunas régió, valamint a témában érintett holland és svéd részt vevők. 

Míg az „Idősellátás az Európai Unióban” projekt az idősellátás szociálpolitikai, jogszabályi, 

intézményi, szakmai jegyeinek bemutatására, megismertetésére törekedett az egyes partnerek 

tekintetében, addig az „Európai Unió idős állampolgárai, mint a gerontotechnológiai 

innovációk aktív alkalmazó” projekt elsődlegesen – mint ahogy arra a cím is utal - partnerek 

folyamatban lévő (és ezen belül is, az idősödő társadalom egyre szélesebb rétegét érintő 

demencia/Alzheimer156 megbetegedés témáját érintő) projektjeire, innovációira fókuszált. 

                                                 
Rendszeres otthoni ellátásban (házi gondozásban) 
részesül 

13-14% 

Informális támogató szolgáltatásban részesül 5-6% 
Menedékházban él és napi 24 órás ellátásban részesül 5-6% 
Tartós ápolás-gondozást nyújtó intézményben 
(bentlakásos idősek otthona, kórházak 
egészségközpontjai) él 

3% 

 
155 Elderly Care Services in European Regions, B61*2010, ISBN 978-951-637-181-1, ISSN 1237-6515 (www. 
paijet-hame.fi/en 
156 A demencia világszerte súlyos népegészségügyi probléma. Európában több mint hétmillió, Magyarországon 
legalább 160 ezer embert érint. Becslések szerint 2050-re világviszonylatban több mint 100 millió demens beteggel 
számolhatunk. A latin eredetű demencia szó szerint „ész, értelem nélküli” állapotot jelent. Kialakulásának 
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Innovációk az idősellátásban 
 

Az innovációk nagyon fontosak, de az innováció nagyon gyakran csupán egy divatos szó, egy 

helytelenül használt koncepció. Az innovativitás nem a cselekedeteink egy meghatározó 

tulajdonsága. Gyakran egyszerűen csak eltúlozzuk az innovációnak gondolt dolgokat, emeli ki 

Antti Karisto, Finnország egy, a projektben résztvevő szakembere.157  

Szerinte a különbségek összeegyeztetésére való képesség inkább egymásnak ellentmondó 

célokra vonatkozik, semmint a valódi szociális innovációk közösségi jellemzőire (jóléti állam). 

A szociális innovációk nem ritkán összefüggéstelenséggel társulnak. Az újszerűséget leginkább 

azzal támogatjuk, ha előnyös retorikákkal társítjuk (jóléti társadalom). 

A szociális innovációnak nem a jóléti állam vagy a jóléti társadalom szintjén kell megjelennie, 

hanem annak valódi, igazolt szociális innovációnak kell lennie. 

Tehát – Karisto szerint - már némi újszerűség is kielégítheti a szociális innováció fogalmát.  

Az innováció elterjesztése nem csak a centrumtól a periféria irányába történik, és nem lehet 

egységes és mechanikus úton terjeszteni sem. Vagyis a jó gyakorlatot sem lehet egyszerűen az 

egyik közösségről a másikra másolni. 

Jómagam is úgy vélem, hogy ha valami csekély mértékben - ugyanakkor tudományos 

kutatásokkal alátámasztva - de hoz a maga területén újdonságot, fel tud mutatni új 

eredményeket, azt innovatívnak nevezhetjük. Az ugyanakkor valóban kérdést vet fel, hogy egy-

egy szociális innováció milyen módon, illetve mértékben ültethető át egyik közösségből a 

másikba, vagyis milyen intenzitással „terjeszthető”. Azt gondolom, hogy ha találkozunk is 

néhány adaptálhatónak tűnő jó gyakorlattal, ami adott közösségben sikeresen, eredményesen 

működik, és ami egyszerűsége, felépítése okán más közegben is megvalósítható lenne, abban 

az esetben is, sok esetben, teljes mértékben hiányzik a jó gyakorlat megfelelő szintű 

kommunikációja, nyitottá tétele, illetve az arra való befogadóvá válás. Néhány fórumon, 

szakmai összejövetelen mód van az újdonságok megismertetésére és népszerűsítésére, 

                                                 
valószínűsége az életkor előrehaladtával nő (65 éves korban minden tizedik, 90 éves korban minden harmadik 
embert érint), a demencia mégsem keverendő össze az öregedéssel együtt járó szellemi hanyatlással. A demencia 
tünetei: a szellemi teljesítőképesség csökkenése (az emlékezés rövidül, később csökken; a gondolkodás lassul; a 
részletek összerakásának, szintetizálásának képessége csökken, nem jutnak eszünkbe a szavak; romlik a 
tájékozódási képesség), pszichés tünetek (ingerültség, agresszió a személyiségjegyek változása).  
Az Alzheimer-kór csak az egyik típusát képezi a demenciának. Minden Alzheimer-kóros demens, de nem minden 
demens beteg Alzheimer-kóros is egyben, hanem csupán az 50-75 százalékuk. A kór tünetei a demencia tüneteihez 
képest a következőkkel egészülnek ki: hibás vagy csökkent ítélőképesség, beszédzavarok, a begyakorolt mozgások 
zavara, tárgyak rossz helyre tétele, passzivitás, hallucinációk, téveszmék. Forrás: 
http://www.egeszsegtukor.hu/ferfitukor/mit_jelent_a_demencia.html 
157Antti Karisto, Importance of innovations in health promotion and elderly care. EU senior citizens as active users 
of gerontechnology innovations Lahti, 28.5.2009 
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ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy minden idősek otthonában meg vannak a „jól bevált”, vagy 

legalább is megszokott módszerek, amihez úgymond mind az adott szolgáltatás vezetője, mind 

pedig az azt megvalósító dolgozók ragaszkodnak. Emellett komoly problémának tartom a 

szociális gondozást végző szakemberek tudásának (egyéni, illetve képzés keretében történő) 

bővítési lehetőségeit. Ez egyrészt egyéni érdektelenségből (fásultságból, Burn-out-ból) is 

fakadhat, másrészt a kellő, célirányos képzések, továbbképzések hiányából is adódhat. Sok 

esetben a képzések, tanfolyamok nem adnak át új információkat a benne részt vevő 

szakembereknek.  

Magyarországon ugyan évek óta jelen van a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet „Ti 

hogyan csináljátok” pályázata (melyben a legjobb hazai gyakorlatok összegyűjtése a cél), de 

hiányzik a külföldi jó gyakorlatok összegyűjtése, illetve azok lehetőség szerinti hazai 

adaptációja, ha úgy tetszik a szakma nemzetközivé válása. Időnként megjelenik egy-egy 

publikáció, illetve tanulmány, de ezek sajnos nem mozgatnak meg nagy erőket. Hiányzik a 

szakmából a kellő lendület, a változtatni akarás, a befogadásra való hajlandóság. A szociális 

szakma – is - azon szakmák közé tartozik Magyarországon, amely évről-évre kevesebb 

költségvetési forrással rendelkezik. Folyamatos létszámleépítés jellemző az intézményekben, 

döbbenetesen alacsony forrás a tárgyi, dologi kiadásokra, örökös a küzdés a napi működésért. 

Ebben a közegben valahol nagyon is érthető az elveszett – pedig olyan nagyon kellő - 

lendület… 

Kolozs megye (Románia) 

 

A Kolozs megye által ismertetett projekt első díjat nyert a Médéric Alzheimer Alapítvány, 

valamint az EISAN (European Local Inclusion & Social Action Network – Európai Helyi 

Befogadás és Szociális Cselekedet Hálózata) által szervezett versenyben, 2009. szeptember 21-

én, Brüsszelben. 

 

Az Alzheimer betegek és családjaik életminőségének javítása elnevezésű projekt 2007. 

áprilisában indult, és koordinációját pszichológus, valamint szociális munkás látta el. 

 

A projekt céljai az alábbiak voltak: 

- Azoknak a családoknak a támogatása, melyekben valamely családtagnál Alzheimer 

betegséget diagnosztizáltak. 
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- Szakértők, kormányzati és civil szervezetek hálózatainak fejlesztése és erőinek 

összefogása annak érdekében, hogy az Alzheimer betegséggel küzdő személyek, 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutását a lehető legszélesebb körben elősegítse. 

- Olyan kutatási projekt megvalósítása, mely az Alzheimer betegek és családtagjaik 

szükségleteinek és erőforrásainak meghatározására fókuszál. 

 

A projektet az Alzheimer betegek Nemzetközi Napjának időszakában, 2008-2009. években 

információs kampányok keretében szervezték meg. A projekt megvalósításának 

eszközrendszerét, módszerét tekintve fontos kiemelni, hogy az egyszerű esetkezeléstől (kis 

csoportos) haladt a komplex megvalósítás (közösségi cselekvés) irányába. 

 

Kaunas megye (Litvánia) 

 

Kaunas megye megvalósíthatósági tanulmány készített: „Az egészségügyi és szociális 

szolgáltatások javítása a Kaunas megyében élő demens betegek számára” címmel. 

A tanulmány előkészítését a Kaunasi Regionális Fejlesztési Iroda menedzselte, finanszírozása 

pedig PHARE programból történt és a demens betegek minőségi kutatása mellett a demens 

személy rokonainak, családtagjainak szociológiai vizsgálatán át, a hatályos jogszabályok és a 

jelenleg fennálló intézményrendszert vizsgálták. A megvalósíthatósági tanulmány előfeltételét 

képezi a Kaunas megyében élő demens személyek részére nyújtott egészségügyi és szociális 

gondoskodás fejlesztésének, mely: 

 

- a demens személyek számára nyújtott egészségügyi és szociális szolgáltatások 

vizsgálatára, általános helyzetelemzésére terjedt ki, 

- a megvalósítandó feladatokat, pedig az intézményrendszer-, valamint a demens személy 

számára nyújtott szociális szolgáltatások fejlesztése tekintetében látja. 

 

Olomouc régió (Cseh Köztársaság) 

 

A régió véleményem szerint kifejezetten aktívnak tekinthető az idős emberek megszólításában, 

a róluk való gondoskodás megszervezésében. Az idős emberek számára különféle kulturális, 

szociális, sporteseményeket finanszíroznak, úgy mint: 
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- „Bűnözést Megelőző Programok”, melyeket a 2005-2006 években 

szervezték meg. A projekt speciálisan az idős polgárok biztonság 

érzetének megteremtésére fókuszált.  

- Harmadik Kor Egyeteme (Palacky-i Egyetem), ahol az időseknek 

lehetőségük van tudásuk bővítésére. 

- Munkaképtelen Polgárok Regionális Esélyegyenlősége Terve 2007-

2009 (a terv is jórészt az idős személyeket tekinti célcsoportjának) 

- A 2010. év elején indult „Eurokey” projekt, mely lehetővé teszi a 

nyilvános terek, intézmények fogyatékos személyek számára történő 

akadálymentesítését (liftek, lépcsőfelületek). 

- ADEL projekt (Az esendő és inkompetens idősek támogatása 

Európában projekt keretein belül) 

 

Päijet-Häme régó (Finnország) 

 

A régió kiemelkedő projektje a „Jó megöregedés Lahti régióban” (Good Aging in Lahi Region 

– GOAL), mely a helyi közösségek egészségügyi szektorinak, valamint a kutatóintézetek közös 

programja.158 

                                                 
158 A program bemutatására szervezett angol nyelvű szemináriumon 2008. júniusában részt vettem a finnországi 
Lahtiban. A szeminárium kiváló lehetőséget teremtett számomra arra, hogy megismerkedjek egy, korunk jellemző 
és gyakori megbetegedésének, a cukorbetegségnek egy nemzeti összefogással történő komplex megelőzési 
projektjével, és egyúttal irányt mutatott annak hazai megvalósíthatóságának lehetőségére is.  
Tekintettel arra, hogy szerte a világon jellemző az egészségtelen táplálkozás, helytelen életmód, (melynek 
következménye az elhízás, és az ehhez társuló magas rizikófaktorú betegségek cukorbetegség, magas vérnyomás, 
szívinfarktus, ect.) a GOAL Program célul tűzte ki, hogy a háziorvosok, egészségügyi intézmények, kórházak 
szakdolgozóinak bevonásával a társadalom minél szélesebb rétegét elérik egy étkezési-, mozgási szokásokat 
megváltozató, valamint szemléletbeli változásokat hozó, és ennek eredményeként pedig a vitális paraméterekben 
(vércukor, vérnyomás, testsúly, pulzus) mérhető pozitív változásokat indukáló projektbe. 
Az alábbi korcsoportokban születettek bevonása volt a cél:1946-1950, 1936-1940, 1926-1930 
A célcsoport toborzás elsősorban a háziorvosok, valamint a mellettük tevékenykedő ápolók feladata (tájékoztatás, 
motiválttá – tevés: hol szeretnék tartani egy év múlva...) 
Figyelembe vett szempontok a projektben részt vevők toborzásakor: Egyrészt: szocio-demográfiai háttér, 
egészségügyi állapot, az egészségügyi szolgáltatók/szolgáltatások igénybevételének gyakorisága, életminőség, 
életstílus, öregedési jellemzők. Másrészt: fizikai állapot (vérnyomás, magasság, súly, lipid, glükóz szint, jelenlegi 
-jövőbeni fizikai tevékenységek), étkezési szokások (jelenlegi szokások összevetése azzal, hogy a későbbiekben 
egyes jelenleg fogyasztott – kevésbé egészséges ételeket tudatosan – mit mivel helyettesítek).  
A 2-es típusú diabetes mellitus prevenció a GOAL program értelmében tehát a diéta és a fizikai aktivitás 
összhangján alapul. Fontos és kiemelt cél az idősödő korosztály egészségmegőrzése, a tudatos 
szemléletformálás. 
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A Lahti Régióban e tárgykörben tartott szeminárium célja: a Finnországban egyrészt már 

megvalósult és a még folyamatban lévő (2002-2012) GOAL (Good Ageing in Lahti  Region) 

program tapasztalatainak kölcsönös megbeszélése ausztrál és finn szakemberek, kutatók 

részvételével.  

GOAL: széleskörű egészség megőrzési program Päijät-Häme tartományban, melynek 

célpontjában az idősödő népesség szociális és egészség megőrzése áll. A prevenció a krónikus 

betegségek megelőzésére, valamint a funkcionális képességek megőrzésére irányul. 

 

A programban részt vevő partnerek:  

 Päijät-Häme Kórháza a hozzá tartozó 15 kerülettel 

 Nemzeti Egyészség Intézet 

 Helsinki –i Egyetem 

 Palmenia Központ Szociálpolitikai Osztálya 

 Lahti-i Egyetem 

 

A projekt fő célja: az emberek mindenapjainak (fizikai, szellemi tevékenységek) tudatossá 

tételével az egészséges életmód elérése komplex programmal - visszacsatolással 

 

A fent bemutatott, szerkezetileg egymásra, épülő két Európai Uniós program meglátásom 

szerint rendkívüli kezdeményezésnek tekinthető az idősellátás területén.  

Fontos lenne a projektekben részt vevő partnerek, szakemberek hosszú távú együttműködése, 

lehetőség szerint a közös programok, kutatások érdekében történő Európai Uniós források 

lehető legszélesebb körű bevonásával. 

6. „A társadalom elöregedésének szociális és gazdasági kapcsolódási pontjai: 

innovatív megoldások”, - avagy “Jobb öregedés Európában: a helyi hatalmak 

nézőpontjainak egymás közti cseréje” - projekt159 

A projekt időtartama 2009. szeptember – 2011. június közötti időszakra datálódott, a vezető 

szerepet a franciaországi Észak megye töltötte be. 

A projektben részt vevő partnerek:  

                                                 
 
159 Forrás: „The challenge of ageing: cooperation in action”. Results and conclusion of the European project 
„Ageing better in europe: Local authorities exchange their viewpoints” 
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 Steiermark (Ausztria),  

 Lodz régió (Lengyelország),  

 Hainaut tartomány (Belgium),  

 Várna megye (Bulgária),  

 Szucsava megye (Románia)  

 Baranya megye (Magyarország) 

 

A projekt célja: szakmai műhelymunkákon keresztül jól működő, hatékony szakmai hálózat, 

partnerkapcsolat kiépítése, melynek során a partnerek saját intézményrendszerüket, valamint a 

kialakult jó gyakorlatokat mutatják be egymásnak. A projekt elsődleges célja volt továbbá, 

hogy a projekt végén a közösen elfogadott, legjobb gyakorlatok összegyűjtésével egy 

kézikönyv összeállítására is sor kerüljön a résztvevő partnerek aktív közreműködésével. A 

kézikönyv a szociális területen dolgozó szakembereknek nyújt módszertani segítséget, és 

egyúttal azt a célt is szolgálja, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét az ágazatban felmerülő 

problémákra, hiányosságokra. A műhelymunkák során a szociális ágazatot érintő olyan 

kérdésekre, illetve problémákra kerestünk közösen, integrált választ, mint: 

- a szolgáltatások finanszírozási lehetőségei 

- a szolgáltatások fejlesztésének lehetőségei hosszú távon, különös tekintettel a 

folyamatosan változó igényekre 

- az egészségügyi és szociális ellátás átjárhatósága, tekintettel az eddigi tapasztalatokra, 

mely szerint a két ellátás nem integráltan, hanem párhuzamosan működik 

- az idősek munkavállalási esélyeinek növelése 

- az idősek szállításával és a szociális intézmények elérhetőségével kapcsolatos 

problémák megoldása 

A projekt keretében három workshop került megrendezésre: 

Az 1. workshop 2010. február 16., 17 (Pécsett – Baranyában),  

A 2. workshop 2010. június 28, 29 (Lodzban – Lengyelországban),  

A 3. workshop 2010. október 4., 5. (Grázban – Stájerországban). 

 

Mindhárom workshop keretében két – két aktuális, az idősek ellátásához kapcsolódó téma 

került feldolgozásra. Pécsett az infrastruktúra és az idősek bentlakásos intézményi ellátása, 

Lengyelországban, Lodzban az idősek integrációja, valamint a „hogyan lehet jól megöregedni” 

témák kerültek feldolgozásra, míg Grázban az idősek foglalkoztatása és az emberek speciális 
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csoportjai számára nyújtott megoldási módok szolgáltak a tapasztalatcsere tárgyául. (A 

workshopok tematikája a Mellékletben található.) 

 

Jelen tanulmányban a fentebb felsorolt témák kapcsán elsősorban a partnerországok – 

idősellátás területén alkalmazott - jó gyakorlatainak bemutatásra törekszem. 

 

A partnerek legjobb gyakorlatai az idősellátás, idősgondozás területén 
 

Stájermark (Ausztria ) 

„Memória klinika – Geriátriai Egészségközpont Grázban160” 
 

A Memória Klinikán a demenciában (a fogalom magyarázatot lásd feljebb lábjegyzetben) 

szenvedő idős emberek161 gondozását végzik, az Erwin Böhm professzor által kifejlesztett 

lélekrajz - modell 162 alapján. A modell célja az ellátott emocionális múltbeli történéseinek 

mélyebb megértése. 

 

                                                 
160 Bővebb információ az intézményről: www.ggz.graz.at 
161 Ausztriában mintegy 100,000 fő szenved demenciában, mely szám 2050-re várhatóan meg fog duplázódni. A 
témában készült tanulmányok rámutatnak továbbá arra is, hogy a demenciában szenvedők aránya 70. év felett 
drasztikusan emelkedik (a 70-74. év közötti korosztály 4,1%-a, a 80-84 év közötti korosztály 13%-a, a 85-89 év 
közöttiek 21,6%-a, a 90-99 év közöttiek 30%-ára jellemző a különböző fokú szellemi hanyatlás 
162 Az „élet-lélekrajz” ápolási modell (Psychobiographischen Pflegetheorie) egyéni megfigyeléseken alapul. Erwin 
Böhm professzor 1965-ben kezdett kifejleszteni egy úgymond újraaktiválási modellt az ápolásban, az addig 
szokásos „meleg – jóllakottság – tisztaság – ápolás” modell helyett. A modell lényege, hogy a páciensek, az 
idősotthonok lakói a mindennapokban újra önállóan végezzék napi tevékenységeiket. A modell kialakításában 
Böhm professzort olyan tudósok nézetei is befolyásolták, mint Freud mélylélektana, vagy Alfred Adler 
individuálpszichológiája. A modell éppúgy tartalmazza a magatartásterápia-, mint a szociális terápia területeit. 
Böhm professzor észrevette, hogy az idősotthonokban dolgozó ápolók jóval korábban látják el (ápolják) a lakót, 
mint kellene. Hogy az ápoló személyzet gyakorlatilag minden tevékenységet elvégez a lakó helyett, és nem 
próbálja meg a lakót arra motiválni, hogy korábbi, mindennapi tevékenységeit újra egyedül végezze. Ehhez társult 
az emberek úgymond „hotelizálása”, „idősotthonizálása”, demotiválása (vagyis a teljes körű ápolás az önállósság, 
a képességek minél tovább való megtartására való törekvés helyett). Böhm csak úgy nevezte ezt a jelenséget, hogy 
az emberek meghalni mennek az otthonba. Emiatt ő vissza akarta adni az idős embereknek az önállóságukat, azt 
a képességet, hogy újra részt vehessenek saját életükben. Emellett észrevette azt, hogy ez csak azokkal a 
tevékenységgel érhető el, hívható elő újra, melyeket az otthonban lakó idős ember élete során korábban is végzett. 
Fontos tehát, hogy ezeket a múltbéli tevékenységeket az idős embernél életrajz-munkával újra megtaláljuk annak 
érdekében, hogy mindennapjaiban újra aktív lehessen. Böhm az általa kidolgozott modellben arra mutat tehát rá, 
hogy az emberek „normalitását” vissza kell állítani. (Egy olyan ember, aki egész életében hetente csak egyszer 
mosakodott nem érti, hogy az ápoló miért akarja, hogy naponta tusoljon. Az ő normalitása tehát más kell, hogy 
legyen, nem pedig az, hogy az ápoló, higiénia iránti igényeinek eleget tegyen). 
Böhm professzor modelljét megközelítésében, „hátterében” jónak gondolom, azonban a normalitás 
visszaállításának kereteit fontos lenne megszabni. E tekintetben, pedig az „ápolói megközelítésnek” adok helyt, 
ahol egy közösségben nem feltétlenül tolerálható a korábbi higiéniai szokások maradéktalan elfogadása… 
Forrás: http://www.enpp-boehm.com/de/enpp-boehm-gmbh/erwin-boehm.html 
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„Jobban értenénk az idős embereket és viselkedési problémáikat, ha több tudással 

rendelkeznénk arról, hogy mit gondolnak valójában, és ez milyen hatással van rájuk” (Böhm) 

A klinikán végzett munka mottója: „sötétségből a fény felé”. A klinika az itt gondozott 

pácienseknek a napi szokásos tevékenységekben segít, és a megmaradt mentális képességekre 

épít. Minden gondozott személynek igyekeznek a leginkább személyre (az egyén kulturális és 

szociális hátterét, múltját figyelembe vevő) szabott ápolást biztosítani. 

A 22 férőhelyes Memória Klinikát Gráz városa működteti, ennél fogva egy nyilvános, mindenki 

számára – aki természetesen ki tudja fizetni a napi (!) 184, 30 Euró gondozási díjat - 

hozzáférhető intézmény.163 Az ellátott személyeknek olyan speciális szolgáltatásokat/ellátást 

nyújtanak továbbá, mint pszichoterápia, foglalkoztatási terápia, gyógymasszázs, beszédterápia, 

laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, dietetikus által összeállított étrend biztosítása. 

A Klinikán végzett munka kiemelt célja az itt gondozott személy számára a jobb életminőség 

megteremtése, a megmaradt mentális képességekre építve. 

„Gerontológiai Kísérleti Projekt” 
 

A „Gerontológiai Kísérleti Projekt” tíz éve tart Stájermarkban, célja, pedig geronto-

pszichiátriai ellátás nyújtása a 65 év felettieknek. 

 

Előzmények: 

A projekt számos megfigyelés eredményeit tartalmazza: a jelenlegi ellátási rendszer számos 

problémát hordoz magában, melyeket az egészségügyi szakemberek úgymond igen gyengén 

kezelnek. Köszönhető ez az igen alacsony költségvetési forrásoknak, az új ötletek és az 

optimizmus hiányának. Jelenleg a 65 év felettiek mintegy 20-30%-a küzd különféle 

pszichológiai problémával. Egynegyedük szükséges pszichiátriai kezelés. 

 

Néhány pozitívumot is szükséges azonban kiemelni. Azok, akik 15 éven belül lesznek 75 év 

felettiek már nem ugyanazokkal a szükségletekkel fognak rendelkezni, mint azok, akik most 75 

év felettiek. Az előbbiek jobb egészségi állapotnak örvendenek, de azt nehéz megjósolni, hogy 

a demencia jellemzői is ugyanazt a trendet fogják-e követni, mint ma vagy nem. 

                                                 
163 Személyzeti kapacitás: 1 fő vezető, 6 fő ápoló (melyből 4,9 fő teljes munkaidős dolgozó), 11 fő ápolási 
asszisztens (melyből 10 fő teljes munkaidős), 1 fő neurológus szakorvos, 1 fő háziorvos. 
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Ha a jelenlegi otthonápolási rendszer jól működik Stájermárkban, akkor kérdések csak a 

jövőben merülnek majd fel. A gondozók és gondozottak jobb, hatékonyabb koordinációt, a 

családok pedig jobb, nagyobb támogatást akarnak majd az izoláció kivédésére. 

Ezen kívül az alábbi megjegyzések tehetők: a betegek diagnózisa és orientációja nem eléggé 

eredményes, az emberek az eredményektől tartva nem akarják magukat alávetni különféle 

orvosi megfigyelésnek. 

Rengeteg olyan paraméter van, amely a demenciával küzdő idős emberekkel kapcsolatos 

globális cselekvésekkel kapcsolatos: a családoknak több támogatásra van szüksége, az 

otthonápolásnak fejlettebbnek és specializáltabbnak kell lennie, az önkéntes munkát támogatni 

kell, a geronto-pszichiátriai ellátási formáknak fejlődnie kell, a nappali intézmények számát 

pedig növelni kell. 

Fontos különbséget tenni az ellátottak lelki (mentális) és pszichikai egészsége között: az idős 

emberek mentális egészsége javítható, még akkor is, ha pszichikai egészségük eltérő módon 

fejlődik is. 

Fenti megfigyelések, tapasztalatok vezettek Stájermark „gerontológiai164” projektjének 

kidolgozásához. 

A projekt magába foglalja egy különféle szereplőkből (civil szervezet, kórház, családok, 

páciensek) álló reflexiós csoport létrehozását, mely demencia személyre szabott, holisztikus 

(test, szellem, érzelem együttes) kezelésére fókuszál. A geronto-pszichiátriai ellátás a projekt 

által atekintetben fejlődött, hogy javítja az ellátott általános állapotát, valamint a javítja páciens 

ellátása érdekében, a különféle szereplők által végzett interdiszciplináris munkát annak 

érdekében, hogy az ellátott az állapotának megfelelő ellátást saját lakókörnyezetében kaphassa 

meg. 

 

Pszichiáterekből, orvosokból, ápolókból, önkéntesekből álló olyan multidiszciplináris 

csoportot állítottak össze, és készítettek fel, akiket munkájuk során a demencia kezelése köt 

össze. 

                                                 
164 A gerontológia (gero = öregkor; gerontesz = öregek, görög eredetű szó) az öregedés és öregkor élet- és 
kórtanával foglalkozó tudomány. Alap- és alkalmazott kutatásokkal vizsgálja az életfolyamatok időben 
előrehaladó változásait és megfogalmazza az öregedés és öregkor jellemző törvényszerűségeit. Az embert élettani, 
lélektani, társadalmi és ökológiai rendszerében tanulmányozza és öregedésének fajra és személyre jellemző 
sajátosságait "normál" és kóros csoportosításban értelmezi. Az öregedésre vonatkozó számos ókori és középkori 
tapasztalati ismeretre épült, de a XX. században fejlődött ki, több tudomány együttműködésével. Így különült el 
rendszerében a szociális, klinikai - orvosi és elméleti - kísérletes gerontológia, az összehasonlító, elkülönítő kultúr-
antropológiai gerontológia.  
Forrás: http://www.informed.hu/betegsegek/betegsegek_reszletesen/geriatrics/?article_id=42306 
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A kísérleti projektben egy – egy ápolást végző személyre 8-12 ellátott jut, mely személy hetente 

3-4 látogatást tesz az ellátottak otthonában, illetve emellett folyamatos telefonos kapcsolatban 

áll velük. Egy személy esetében évente átlagosan 78,2 óra jut az úgymond rendszeres és állandó 

kapcsolatra (részben személyen, részben telefonon keresztül), 50 óra az otthoni látogatásokra, 

valamint 3 óra az úgynevezett sürgősségi ellátásokra. 

Két csoportot alakítottak ki azzal a céllal, hogy tudományosan vizsgálják és fejlesszék az 

eljárási módszereket: 

1. 30 páciensből álló „kísérleti” csoport, mely olyan személyekből áll össze, akik már 

ápolásban/gondozásban részesülnek 

2. ugyancsak 30 páciensből álló „teszt” csoport, hasonló jellemvonásokkal, mint az előző 

csoportban lévő személyek, de olyanok, akik nem részesülnek hagyományos 

ellátásban/ápolásban. 

(Az első értékelés 3 hónap elteltével készült.) 

A „teszt” csoportban 21,000 Euró, míg a „kísérleti” csoportban 8,000 Euró volt egy-egy 

személy kezelésének költsége. A költségek ezen különbsége a páciensek jobb általános 

állapotából, valamint a hospitalizációs165 ártalmak alacsonyabb arányából adódik. 

 

 

 

Eredmények: 

 

Azoknál a pácienseknél, akik részt vettek a kísérleti programban, az életminőség javulását és a 

depressziós, valamint hospitalizációs állapotok csökkenését tapasztalták. 

                                                 
165 Hospitalizációs folyamat felnőttek esetében főleg a hosszú kórházi tartózkodásra kényszerült betegek esetében 
figyelhető meg. A kórházi tartózkodás a betegekre idegen életritmust kényszerít. A betegség viselése mellett, a 
szobatársakhoz való alkalmazkodás, a családjuktól való elszakítottság is hozzájárul a megterhelésekhez. A hosszú 
intézeti tartózkodás fokozza a szobatársaktól és az egészségügyi ellátástól való erős függőség érzetet. Ez a 
függőség a legerősebben a nagy létszámú, sok beteget ellátó intézményekben alakul ki. Kistner kifejtette, az ilyen 
osztályokon nincs lehetőség az egyéni döntésre, az intim szférában való visszavonulásra, s az inger- és 
élményhiány közepette a sztereotip kórházi rutinban az egyén tétlenségre és alávetettségre van kárhoztatva. 
Mindez „hospitalizációs szindrómához” vagy más kifejezéssel „intézeti neurózishoz”, „institucionalizmushoz” 
vezet. Az állapotot az érdektelenség, apátia, sajátos iniciatívahiány, szociális visszavonultság jellemzi, ami az 
alapbetegséghez adódik. A hospitalizáció kialakulásának okai között, az egyik legmeghatározóbb az ágyban fekvés 
problémája. Sok esetben a betegek akkor is ágyban maradnak, ha fizikai állapotuk ezt már nem indokolja. Az 
indokolatlan ágyban fekvésben sok a pszichés ok: sajátos függés, passzivitásra való készség, regresszió. A 
hospitalizmus kialakulásában szerepet játszó indokolatlan ágyban fekvés főleg idősebb embereknél figyelhető 
meg, akik szorongnak, pl.: szívhaláltól rettegnek, így irtóznak az ágy elhagyásától, kizárólag ott érzik magukat 
biztonságban. Az ágy melege, a mozgáskorlátozottság, a kiszolgálás, a személyi higiéné (mosdás, öltözködés), az 
étkezés önállóságának elhagyása az említett hatást csak fokozza.   
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hospitalizmus 
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Dr Günter Klug bebizonyította, hogy az ellenőrzésben a minőségi és mennyiségi javulás, az 

állapotkövető gondozás, és a gondozók jobb színvonalú képzése egyaránt a költségek 

csökkenését eredményezik.166 

 

Hallatlanul jó kezdeményezésnek tartom projektet, a tekintetben, hogy Stájermark időt és 

elsősorban pénzt nem sajnálva, a demencia témájában illetékes szakértők bevonásával, magával 

a betegséggel küzdő demens, idős személyek jellemzőinek, szükségleteinek, igényeinek 

közvetlen megfigyelésével, kutatásával, az azokból leszűrt tapasztalatokból igyekszik az ezen a 

csoport speciális szükségleteit és ellátási igényeit megfogalmazni, jövőbeni ellátási rendszerét, 

pedig ennek megfelelően felépíteni, fejleszteni. 

 

Észak-megye (Franciaország)167 

CLIC (Helyi Információs és Gerontológiai Koordinációs Központ) 
 

Észak megye az általuk működtetett Helyi Információs és Gerontológiai Koordinációs 

Központokat (továbbiakban: CLIC-ek) hozta példaként a helyi jó gyakorlat bemutatására.  

A CLIC-ek hálózatos rendszere egy regionális szinten megvalósuló, az idősek népességen 

belüli arányát figyelembe vevő pénzügyi politikára szolgálnak jó példaként. 

 Egy-egy CLIC egy fő vezetőből, egy fő koordinátorból és egy fő asszisztensből áll. A vezető 

a helyi hálózatos együttműködésekért felel, a koordinátornak elsősorban az intézmények 

közötti együttműködések fejlesztése a fő feladata, míg az asszisztens a központba érkező 

látogatókat fogadja, illetve végzi a komplett adminisztrációt. A szervezetek felépítését, 

humánerőforrását tekintve fontos a benne dolgozók képzettsége, szakértelme, valamint az 

intézmény hatékony szervezeti működése. 

Első hallásra olybá gondoljuk, hogy három fő nem olyan nagy létszám egy szervezet 

működtetéséhez. Viszont ha már annak tudatában gondolkodunk, hogy Észak megyében ma 30 

CLIC a régió 652 önkormányzati egységét lefedi, akkor máris körvonalazódni látunk egy 

hatékonyan működő, egységes szervezeti formát. 

A CLIC-ek pénzügyi támogatása az ellátási területén élő népességszámtól függ. Ennek 

értelmében három szintet különböztetnek meg: 

                                                 
166 Bővebb információ: www.soziales.steiermark.at 
167 További információk: www.cg59.fr 
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1. CLIC-enként 120,000 Euró/év abban az esetben, amikor a 100,000 fő lakosra jutó 60 

év felettiek aránya 18%, vagy a felett mozog. 

2. CLIC-enként 100,000 Euró/év abban az esetben, amikor a 100,000 fő lakosra jutó 60 

év felettiek aránya 18% alatt van. Vagy abban a CLIC-ben a lakosságszám 100,000 fő 

alatti és a 60 év felettiek aránya 18%, vagy a feletti. 

3. CLIC-enként 80,000 Euró/év abban az esetben, amikor a lakosságszám 100,000 fő alatt 

van, a 60 év felettiek aránya, pedig kevesebb, mint 18%. 

 

A minisztérium évente több mint 3 millió eurót költ a CLIC-ek működtetésére. A CLIC-ek 

pedig tevékenységükről minden évben beszámolót készítnek, a részükre nyújtott pénzbeli 

támogatással pedig elszámolnak a minisztérium felé. 

„MAIA”168 kísérleti projekt 
 

A MAIA-t a Nemzeti Alzheimer Tervhez (2008-2012) kapcsolódva hozták létre. Ez 

tulajdonképpen egy koordináló szervezet az egészségügyi – orvosi – szociális ellátórendszerek, 

valamint az Alzheimer betegek és családjaik között. 

A projekt 46 önkormányzatot és 135,013 lakost foglal magába, akik közül 22,519 fő 60 év-, 

7,109 fő, pedig 75 év feletti. Az Alzheimer-, illetve a demens betegek száma mintegy 1,900 fő. 

A partnerségnek 3 szintjét különböztetik meg: 

1. szint: Irányító és finanszírozó ágazati és regionális szint az alábbi szervezetek részvételével: 

Regionális Egészségügyi Iroda, Betegséggel Küzdő Emberek Ágazati Központja, Szociális 

Cselekvések Közösségi Központjának Ágazati Egyesüle. Ezek a szervezetek segítenek 

megszervezni a párbeszédet és együttműködést a politikai és döntéshozatali szinten  

2 szint: helyi szervezetek (ide sorolhatók az otthonápolási szolgálat, otthoni segítő szolgálat, 

szociális cselekvő közösségi központok, idősek otthonai, Észak-megye, Betegségekkel Küzdő 

Emberek Ágazati Központja, „emlékezeti (eset)megbeszélések”, Helyi Információs és 

Gerontológiai Koordinációs Központok (CLIC). Ezt a szintet elsősorban az EOLLIS szövetség 

vezeti, mely elsősorban a CLIC működtetését végzi. Ezt a szintet a MAIA-nak kell életre hívnia 

és működtetnie, mégpedig a helyi szervezetek közreműködésével. Ebben az esetben a 

különböző szereplők közötti párbeszéden és együttműködése van a hangsúly. 

                                                 
168 MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’ Alzheimer). Alzheimer Betegek 
Autonómiájának és Integrációjának Központja 
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3. szint: Közvetlen ellátások, szolgáltatások nyújtása „eset menedzserek”  (szociális munkások) 

által irányítva.  

 

Az EOLLIS szövetségnél, kifejezetten a MAIA programra 2 fő eset menedzsert alkalmaztak, 

akik létrehozták a Nemzeti Szolidaritási Alapítványt az Autonómiáért (CNSA). Az 

esetmenedzserek 2010. január óta 56 beteg emberrel foglalkoztak a MAIA keretein belül. 

Baranya megye (Magyarország) 

 

A Baranya Megyei Önkormányzat, mint projektpartner részéről a hazai – aprófalvakban 

bővelkedő ország lévén, Baranya megyét tekintve, pedig különösen – jó gyakorlatot egy sikeres 

és rendkívül pozitív példán – a falugondoki hálózaton keresztül mutattuk be.  

Fontos kiemelnem, hogy 2005-ben az Európai Unió szakértői is, a magyarországi 

szociálpolitika legjobb gyakorlatának választották a falugondnoki szolgálatot.  

A falu-, és tanyagondnoki szolgáltatás Magyarországon169 
 

A falu- és tanyagondnoki szolgálat létrehozását az 1993. évi III. tv. szabályozza.  

A szociális alapszolgáltatásnak minősülő falugondnoki szolgáltatás a 600 főnél kevesebb 

népességszámú településeken, tanyagondnoki szolgáltatás pedig a legalább 70 fős külterülettel 

rendelkező településeken hozható létre. 

 

A szolgáltatás alapértékei: 

- A falugondnoki szolgálat a kis befektetés, nagy eredmény elve 

alapján működik (csak egy mikrobusz és egy ember munkaideje 

szükséges hozzá 

- Széles, mobilizálható szolgáltatáskínálat jellemzi 

- Tág célcsoport (a falu teljes lakossága részesülhet a 

szolgáltatásokban, élethelyzettől függően 

- A közelmúltig a kistelepülések gyakran egyetlen közösségi 

szolgáltatása 

                                                 
169 Kivonat Csörsz Klára: A vidékfejlesztés szelíd módszere, avagy a falu-, és tanyagondnoki szolgáltatás története 
és működése Magyarországon 1989-2010 című, a projekt keretében 2010. február 17-én, a Baranya Megyei 
Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthonában tartott előadásából. 
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- Nem „ellátás jellegű”, hanem a személyes bizalmon alapuló, 

személyes segítségnyújtás 

 

A falugondnoki szolgáltatásintézményi háttere: 

1989-ben modellkísérletként (civil kezdeményezésként) indult az első 24 mikrobusz Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében170. A dunántúli aprófalvas vidéken falugondnokság, míg az alföldi 

tanyás térségben tanyagondnokság a jellemző. 2010-ben 1204 szolgálat működött 

Magyarországon (működési engedéllyel és normatívával támogatva). 

A falugondnoki ellátás a szolgáltatások terjedelmében magába foglalja a szociális 

alapellátásokat, a közösségi szolgáltatásokat, az önkormányzati feladatokat, lakossági 

szolgáltatásokat, közel 50-féle szolgáltatást. 

A falgondnoki szolgálat által érintett (szociális tárcán kívüli) területek: egészségügy, oktatás, 

közművelődés-, sport-, szabadidő szervezés, közigazgatási feladatok segítése, 

környezetvédelem, kommunális/településüzemeltetési feladatok, bekapcsolódás a 

vidékfejlesztési programokba (további 40-50 - féle szolgáltatás). 

A szolgáltatás fejlesztésének és a hálózat működtetésének költségei: 

• Új szolgálatoknak: gépjárműbeszerzés 

• Működő szolgálatoknak: gépjárműcsere + működési normatíva 

• A hálózatot működtető megyei és országos civil szervezetek működésének és szakmai 

programjainak működési költségei („kvázi intézményi háttér”) 

A szolgáltatásfejlesztés pénzügyi háttere:  

– Az ágazati minisztérium pályázati forrásai (települési önerővel kiegészítve) 

(80%) 

– Területfejlesztési és egyéb alapok (5%) 

– A települések saját erőből indítják el a szolgáltatást  (15%) 

– 2008-2009-től az ÚMVP forrásaiból 

A működtetés pénzügyi háttere: 

                                                 
170 1990-ben lép be a programba a szociális szaktárca  

• 1993-ig nincs intézményi – szervezeti - szakmai háttér 
• 1993-tól a megyei, regionális falugondnoki egyesületek a szakmai hálózat működtetői, szervezői, 

fejlesztői  
• 2000-ben az egyesületek országos szövetséget hoznak létre 
• 2001-ben megalakul a Falugondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztálya (2008-ban megszűntetik, 

7 regionális módszertani intézmény között osztja fel a minisztérium (SZMM) a feladatokat. 
• 2008-ban kialakításra kerül a Falugondnokok Országos Képzési és Módszertani Központja 
• 2009-ben megalakul az Országos Falu- és Tanyagondnoki Szakszervezet  
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– 1994-ig:   nincs működési támogatás 

– 19941998-ig:  pályázati úton 

– 1998-tól:   költségvetési normatíva a     

   fenntartóknak171 

 (A falugondnoki szolgáltatás részletes bemutatása a 7. számú mellékletben olvasható.)172 

Lodz (Lengyelország) 

A Harmadik Kor Egyeteme a Lodz-i Műszaki Egyetem keretein belül173 
 

A Harmadik Kor Egyetemét 2006. június 28-án hozta létre a Lengyel szenátus nonprofit 

intézményként, az élethosszig tartó tanulás jegyében. Finanszírozása a résztvevők 

befizetéseiből származik. Elsődleges célja az idős(ebb) emberek szellemi kapacitásainak 

fejlesztése folyamatos tudásbővítéssel. Az egyetemre való bekerülés csupán a rendelkezésre 

álló férőhelyek függvénye. Az alábbi tevékenységekben vehetnek részt a jelentkezők: 

- tudományos konferenciák (az adott témában nem járatos személyek 

részére, 4 óra/hét időtartamban) 

- idegen nyelvtanulás (angol, német, francia, olasz, különböző 

szinteken) 

- számítástechnikai kurzusok (ugyancsak különböző szinteken) 

- művészetek 

- önvédelmi kurzusok 

- turizmus – idegenvezetéssel a városban, régióban 

- találkozók, koncertek szervezése. 

 

A Lodz-i Műszaki Egyetem konferencia-, audiovizuális és computer termekkel, ingyenes 

internet hozzáféréssel támogatja a Harmadik Kor Egyetemén részt vevő személyeket. 

 

Sajnos csupán elnevezésében hasonló a Magyarországon 2010-ben indított képzéssorozat 

Idősek Akadémiája elnevezéssel, melynek elsődleges célja volt, hogy a Parlament által 

                                                 
171 1998-2006-ig: 800 ezer forintról 2.237.300 Ft-ra emelkedett a normatíva összege, azóta csökken. 2009-ben: 
2.100.000 forint, 2010., 2011., 2012-ben: 1.996.550 forint 
172 További információk pedig a: www.falugondnok.hu weboldalon 
173 The University of the Third Age at Lodz Polytechnic School – UTW PL. Bővebb információ: 
www.utwpl.p.lodz.pl 
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elfogadott Idősügyi Nemzeti Stratégiát, és az abban megfogalmazott új, időspolitikai 

szemléletet a társadalom széles körével megismertesse.174 

Várna megye (Bulgária) 

„Ingyenes Politika” 
 

Várna megye „Ingyenes Politika” (Free-of-charge policy) elnevezéssel illeti az általa „jó 

gyakorlatként” bemutatott, de tulajdonképpen a megye által folytatott aktív szociálpolitikát, 

melyet a kirekesztés és elszigetelődés megelőzése céljából folytat. Ilyen ingyenes szociális 

szolgáltatások az idősek nappali intézménye, az idősek és betegek részére működtetett 10 

rehabilitációs és integrációs centrum, egy ápolási centrum és egy nyilvános étkezde. A 

központok mindenhol egyéni állapottól függően különféle szociális integrációs programokat 

biztosítanak (kinezio-, beszéd-, zene-, művészeti-, és fotóterápia). 

A polgároknak nyújtott különféle szociális szolgáltatások egy részét az állam, egy részét, pedig 

Várna megye finanszírozza. (2010. évben a bolgár állam 437,040 leva-t , azaz 223,000 Eurót, 

míg Várna megye 772,647 leva-t, vagyis 395,000 Eurót fordított a különféle szociális 

ellátásokra). 

Várna megye szociális szolgáltatásainak 90%-át non profit szervezetek nyújtják. 

Az ingyenes szociális ellátásokról különféle brosúrákkal, a helyi médiában (TV, rádió) 

tájékoztatják az embereket. 

A szociális szolgáltatások (ha úgy vesszük elég későn), 2007 év óta indultak fejlődésnek. Azóta 

pedig évről-évre, a lakossági igényeknek és szükségleteknek megfelelően folyamatosan 

bővülnek.175 

                                                 
174 Az Idősek Akadémiája országos hálózatként minden megyében, összesen 22 helyszínen indított képzéseket, 
megyénként jellemzően 200 fő részvételével. 
Képzés indult: Budapesten 2 helyszínen, Monoron, Tatabányán, Veszprémben, Székesfehérváron, Győrön, 
Zalaegerszegen, Szombathelyen, Pécsen, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Kiskunfélegyházán, 
Makón, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben és Salgótarjánban 
Az Idősek Akadémiája program országszerte egységes tematikára épül, a következő témákat érintve: 
·   Bevezetés az Idősügyi Nemzeti Stratégiába, 
·   Az idősek helyzete ma, Magyarországon, 
·   Gazdasági aktivitás, foglalkoztatás, öngondoskodás és életúttervezés, 
·   Nyugdíj és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, 
·   Szociális szolgáltatások, 
·   Élethosszig tartó tanulás, fejlődés, 
·   Társadalmi részvétel és megbecsültség, generációk közötti kapcsolat, 
·   Esélyegyenlőség, fellépés az ageizmus ellen, 
·   Egészségi állapot, egészségügyi ellátások, szolgáltatások, 
·   Mindennapi aktivitás, önmegvalósítás időskorban, 
·   Aktualitások (idősügy, nyugdíj). 
Forrás: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=21394&articleID=42135&ctag=articlelist&iid=1 
175 További információ: www.varna.bg/zdrave/index.htm 
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Kuyavian-Pomeranian Voivodeship (Lengyelország) 

Fizikai Aktivitás az Idős Polgárok Számára – Regionális Program (2007-2011) 
 

A Fizikai Aktivitás az Idős Polgárok Számára – Regionális Program, egyike a Kuyavian-

Pomeranian Voivodeship preventív programjainak, mely az 50 év feletti személyeket célozza 

meg, felső korhatár nélkül. A program rendkívülisége azon a komplex megközelítésen alapul, 

mely által végeredményként a résztvevők fizikai állapota javul. A részt vevők olyan fizikai 

(torna) gyakorlatokat végeznek, mely megfelel életkoruknak, és egyúttal elősegíti az 

egészségesebb életmód választásának lehetőségét. 

 

A program célja, hogy javítsa a résztvevők: 

- szív és légzési kondícióját 

- az izmok erősítését és az állóképesség javítását 

- az egyensúlyt 

 

A program során olyan szakképesítéssel rendelkező trénereket foglalkoztatnak, akik 

speciálisan az idős személyekkel foglalkoznak. A résztvevők vizsgálaton esnek át, mielőtt a 

programot elkezdenék. Ez elsősorban orvosi vizsgálatokat és a fizikai állóképesség 

kiértékelését jelenti. Az edzésprogram 3 héten keresztül tart, alkalmanként 45 perces 

foglalkozásokkal, 14-16 fő részvételével.  A program során a résztvevők megtanulják az 

egészséges életmód alapelveit és a mozgás jelentőségét, hatását az egészség idős korban való 

fenntartására. A programon való részvétel ingyenes. 

A programot a Kuyavian-Pomeranian Voivodeship finanszírozta és koordinálta regionális 

szinten, melyet azonban a helyi önkormányzatok valósítottak meg. A Voivodeship 

finanszírozta a résztvevők előzetes orvosi és fizikai képességeinek, jellemzőinek értékelését, 

vagyis a program szervezését és megvalósítását regionális szinten. A helyi önkormányzatok, 

pedig az edzéshez szükséges felszerelési tárgyakat, valamint az edzők bérének költségeit 

állták176. 

A Kuyavian-Pomeranian Voivodeship a programot 2007-2011 közötti időszakban 112427 PLN 

(zloty), mintegy 28,817 Euro támogatásban részesítette177. 

                                                 
176 A programmal kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.kujawsko-pomorskie.pl valamint a 
http://zdrowysenior.studiomag.pl weboldalakon 
177 Elért eredmények: 
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A program eredményei: 

- A résztvevők fizikai képességeinek javulása 

- Az állandó mozgásra nevelés 

- A fizikai kondíció fejlesztése 

- Szociális integráció elősegítése 

„Televíziós Program: Idős állampolgárnak” címmel 
 

Az „Idős állampolgár” című televíziós programokat 2007. óta mutatja a regionális televízió 

Lodz-ban. (Köszönhető ez a nemzeti telekommunikációs társaság – TVP S.A és a Lodz-i 

Voivodeship között érvényben lévő megállapodásnak.) 

Az adások kitérnek, az öregedés következményeire, az idősek tevékenységeire, az önkéntesség 

lehetőségének kérdéskörére, valamint a (folyamatos) tanulásra is. 

A TV programok többek között olyan témákat ölelnek fel, mint nyugdíj, egészség, diéta, család, 

közintézmények, Harmadik Kor Egyeteme, civil szervezetek kezdeményezései. Ezidáig 29 

adást forgattak és adtak le. A program költségei a 2007-2010 közötti időszakban 131,278.30 

PLN-t (mintegy 32,691 Eurót) tettek ki. 

A program hosszú távon megjelenő eredményei között nevesíthetjük, hogy ezáltal is bővül az 

idősek számára nyújtott szolgáltatások köre, magába foglalva a helyi önkormányzatok és civil 

szervezetek közötti szélesebb együttműködési lehetőségeket is. 

A Regionális Szociálpolitikai Centrum, a Lodz-i Regionális Televízió (TVP S.A) és a műsor 

forgatásához egy-egy témában érintett civil szervezetek közötti partnerség véleményem szerint 

kitűnő példája a nemes cél érdekében történő értelmes és hasznos, az emberek tömegeit 

összefogó együttműködésnek178. 

(A program elnyerte a regionális fejlesztésekért felelős minisztérium kitüntetését) 

 

                                                 
Év A programban részt 

vevő helyi 
önkormányzatok száma 

A részt vevők száma Az edzéscsoportok 
száma 

2007 4 231 12 
2008 12 519 33 
2009 20 1282 69 
2010 17 1013 61 
2011 25 1606 100 

A program résztvevői valamennyien fizikai állapotuk, állóképességük javulásáról számoltak be. 
178 A nézettségi adatok szerint 2009-ben 49,000 fő, 2010-ben 45,000 fő követte nyomon a televízióadásokat.  
Az adások megtalálhatók a TVP S.A. honlapján, a Lodz szekcióban. 
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„Idő bank” 
 

Az „Idő bank” projekt célja az volt, hogy kibővítse a Torun-i Harmadik Kor Egyetemén az 

idősebbeknek kínált amúgy is széles programsorozatot, az aktív idős polgárok helyi közösségek 

érdekében történő integrálásával. Azaz, hogy a lelki, szellemi és fizikai egészség javításán 

keresztül, elősegítsék a harmadik korban való aktív életet. 

A projekt magába foglalja az „önkéntes idő bank” létrehozását, melynek keretében, több mint 

1 éven keresztül, 50 önkéntest képeztek ki a civil szervezetek, helyi hatalmak és Torun 

lakosságának javára. A résztvevők birtokába kerültek az önkéntes munkához kapcsolódó 

elméleti és gyakorlati lényegi elemeknek. 

A Torun-i Harmadik Kor Egyeteme a projekt keretében négy tanfolyamot tervezett 

lebonyolítani, melyek elvégzése után, az önkéntes munkára kiképzett személyek egyrészt az 

idős emberek érdekében-, másrészt az idős emberek által működtetett szervezetekben 

dolgoztak. 

A projektet a „Lengyel – Amerikai Szabadság Alapítvány”, valamint két non profit szervezet, 

a Torun-i Harmadik Kor Egyeteme és a nem kormányzati szervek kezdeményezéseit segíteni 

hivatott Kuyavian-Pomeranian Támogató Központ (továbbiakban: Tlok) finanszírozta. 

Fenti partnerek együtt fejlesztették, alakították és vitték véghez a projektet. A Torun-i 

Harmadik Kor Egyetemét működtető tagok feladata az egyes speciális tevékenységek 

megszervezése, koordinálása, tevékenységi beszámolók elkészítése 

A Tlok pedig létrehozta az önkéntes munka online adatbázisát, ahol is a szervezet közzétette 

többek között a különféle szemináriumok, programok meghívóit, illetve egyéb fontos 

információkat. 

Az „Idő bank” projekt létrehozása és működtetése 4 fő feladata volt. A projekt teljes 

költségvetése 51,060 PLN –t (mintegy 13,095 Eurót) tett ki. Végrehajtása a 2006.06.01 –

2007.05.31 közötti időszakra datálódott. Népszerűsítése helyi újságokban, a projekt-, valamint 

a Torun-i Harmadik Kor Egyetemének honlapján, illetve direkt módon, elektronikus levelek 

útján történt. 

A projekt eredményei: 

 

- Az önkéntes munkára képező tanfolyamokon részt vevő személyek 

elméleti tudásra tettek szert. 

- Az önkéntes munkát „befogadó” intézmények, valamint az azt 

igénybe vevő személyek szükségletei definiálódtak. 
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- A projekt óta eltelt 5 év alatt új önkéntes cselekvési formák jöttek 

létre. 

- Az önkéntesek az emberek különféle közösségeiben, 

egyházközösségekben, sürgősségi központokban, oktatási 

intézményekben is megtalálhatók már, ahol beteg, rászoruló 

embereknek segítenek. 

- Programokat, rendezvényeket szerveznek Torun városában. 

- Ma már az idős emberek nagy számban képviseltetik magukat az 

„Idő bankban”. Munkájukat az alábbi figyelemfelhívásokkal 

népszerűsítik: „Szükség van lakásod renoválására, szívesen tanulnál 

ingyen angolul, vagy nincs senki, aki épp sakkozna veled? Akkor 

gyere és csatlakozz az Idő Bankhoz”. 

- Az idő előrehaladtával mind több és több iskoláskorú és fiatal 

csatlakozott az idősekhez. A havonta történő találkozások alkalmával 

a résztvevők tapasztalatot cserélnek egymással, továbbá új 

szolgáltatási formák iránti igények is körvonalazódnak (például 

számítástechnikai alaptudás megszerzése, e-mail cím létrehozása, 

mosógépjavítás, kertészkedés, stb). 

 

A fent bemutatott projekt képessé teszi az idősebb és fiatalabb generációkat arra, hogy a 

megszerzett tudásukat másokkal,egymással is megosszák, ezáltal pedig erősítsék és fejlesszék 

a generációk közötti integrációt, a helyi szociális potenciált, oldják az idősek és fiatalok közötti 

elfogultságot, egymással szembeni „tartást”, javítsák az ön-elfogadás képességét, és új 

irányvonalakat szabjanak a szabadidő hasznos eltöltésére. A konkrét (önkéntes) cselekvések 

által az ismeretek cserélődnek, új ismeretek megszerzésére nyílik lehetőség. Az idősek 

boldogok, hogy szabadidejüket a fiatalok társaságában tölthetik, és ezáltal is újra hasznos, és 

aktív tagjává válhatnak a társadalomnak179. 

 

 

 

 

                                                 
179 http://utw.webd.pl 
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7. A projekt összegzése 

A projekt hozadékai: 

A projekttagok átfogó javaslatai felkészítik a népességet az elöregedésre és a hatékony kezelési 

módokra 

A projektben érintett témák kapcsán a projektcsoport tagjai megoszthatták egymással ötleteiket 

és jó gyakorlataikat. Egy sokkal általánosabb nézőpontból megközelítve a partnerek számba 

vették azokat a megoldási módokat, amelyeket a jövőben mindenképp figyelembe vesznek, úgy 

mint: 

- növekvő életpálya 

- képzések iránti növekvő igény 

- regionális vagy helyi, az öregedéssel foglalkozó központok létrehozása 

- az időseket támogató jogrendszer fejlesztése 

- az otthonápolást végző személyzet készségeinek, kompetenciáinak 

fejlesztése 

- közösségi szolgáltató központok létrehozása 

- az önkéntes munka támogatása 

- az idősek hozzáférésének garantálása a különféle pénzügyi 

támogatásokhoz 

- elsősorban anyagi ösztönzők létrehozása azon cégek számára, akik 

egyéni gondozást nyújtanak az időseknek. 

A projekt egyik legfontosabb eredményének kell megemlíteni a projektpartnerek közötti 

harmonikus, eredményes – és lehetőség szerint hosszútávú - együttműködését.  

(Néhány partner már a projekt során elhatározta, hogy “átveszi”, megvalósítja a másik 

projektpartner megismert jó gyakorlat(ai)t, míg mások új inspirációkat gazdagodtak a jövőre 

nézve...) 

Magyarország esetében az előremutató, a valós szükségletekre megfelelő szinteken és 

mértékben reagáló időspolitákát: 

- a finnek kutatásra és fejlesztésre (K+F) fordított példaértékűségét 

- a németek gondosan felépített, teljes mértékben racionális ápolási 

rendszerét (ápolásbiztosítását) 

- az osztrákok gondozási modellekben történő idősellátását 

- valamint a franciák finanszírozási rendszerét ötvözve gondolnám 

valóban egyedülállónak... 
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VIII. AKTUÁLIS KUTATÁSOK, PROGRAMOK, HAZAI ÉS NEMZETKÖZI JÓ 
GYAKORLATOK 

1. Ausztria 

Az aktuális kutatások között elsőként Felső-Ausztria Szakfőiskolájának Egészségügyi és 

Szociális Fakultációja180 által Élet Időskorban elnevezéssel181 illetett, 2006 óta folytatott 

kutatási sorozatát182 szeretném kiemelni. A 2006/2007-ben folytatott kutatási projekt a 

kórházak és ambuláns ápolás közötti kapcsolódási pontokra összpontosít, míg a 2007. október 

és 2008. szeptember között végzett kutatás a felső Ausztriában élő idős emberek állandó ellátási 

rendszerét, hálózat és folyamatelemzését célozta meg. A projektekbe idősek otthonai, ápolási 

otthonok, kórházak, rehabilitációs klinikák szak-, illetve vezető beosztású dolgozói mellett 

különböző ápolási fokozatú embereket és hozzátartozóikat vontak be. A projektek 

megvalósulását az alábbi finanszírozási források tették lehetővé: 

- Felső-Ausztria Szakfőiskolájának alaptámogatása183 (Felső – Ausztria tartomány)184 

- FFG185 finanszírozás (eCare) 

- EFRE186 és Felső-Ausztria tartomány (jelenleg INVERSIA)187 

- Egészségklaszter Felső-Ausztria188 

Az Élet Időskorban kutatási sorozat további támogatási programjai: 

- FFG 

- AAL Joint Programme 

- INTERReg Bayern Österreich (regionális és EUs támogatások) 

A projektek komplex idősellátást céloznak meg, mely az egészségügy és szociális ellátás 

integratív együttműködésével valósítható meg. 

 

                                                 
180 Die Fakultät für Gesundheit und Soziales der FH Oberösterreich 
181 „Leben im Alter” (LIA) 
182 Margit Mayr/Markus Lehner: Herausforderungen der Integrierten Versorgung im Alter. Probleme und 
Perspektiven. Forschungsreihe Leben im Alter. Wagner Verlag, Linz, 2009. ISBN 978-3-902330-37-6 
183 Basisfinanzierung FH OÖ 
184 Land Öberösterreich 
185 Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 
186 Europäischer Fond für regionale Entwicklung 
187 Innovative Versorgungsstrukturen im Alter 
188 Gesundheitscluster OÖ 
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A jövőt illetően egy olyan, integrált idősellátási rendszer189 iránti igény, szükségesség 

fogalmazódik meg, melyben szorosan összefonódnak az úgymond kezelendő 

szereplők/területek, a politika költségvetéséért, illetve döntéshozásért felelős szereplőivel, 

valamint a kutatásokat és fejlesztéseket végző, illetve kiötlő szakemberekkel, tudósokkal az 

alábbiak szerint: 

 

Következmények:  

A gyakorlatban: 

- folyamatorientáltság 

- kapcsolódási pontokról/helyekről való megegyezés 

- ügyfél/igénybevevői orientáltság 

A politika területén: 

- jogi keretfeltételek meghatározása 

- előírások megfogalmazása sztenderdek formájában 

Kihívások a kutatás számára: 

- A gyakorlat modelljeinek és koncepcióinak értékelése 

- Kutatás és fejlesztés IT területen. 

(A kutatás lényegi megállapításai az 5. számú mellékletben olvashatók). A Felső-Ausztriai 

Szakfőiskola Egészségügyi és Szociális Fakultációja a korábbi években véghezvitt, és fentebb 

már részben bemutatott két nagyobb projektjén felül, a jövőben az alábbi témákban tervez (az 

általam későbbiekben Magyarország révén részletesen kifejtett HORIZON 2020 program 

keretein belül) projekteket: Telemonitoring, Segédeszközök adatbankja, Kórházakon kívüli 

ellátási formák. A rehabilitáció ugyancsak érdekes témát képvisel a jövőbeni tervezett 

kutatásokat, projekteket illetően. 

 
 
 

                                                 
189 Margit Mayr/Markus Lehner id. mű p.: 144. 
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Virtuális Barátság – program190  
 
Ausztriát tekintve és az idősek saját otthonukban minél tovább való önálló, a társadalomtól 

nem elszigetelten történő élésének szempontját szem előtt tartva,  a Virtuális Barátság –

programot emelem ki. 

Abból az alapproblémából kiindulva, hogy az EU lakosságának majd egyharmada 2060-ra 65 

év feletti lesz, valamint arra a tényre alapozva, hogy a szociális kapcsolatok gyakran a legjobb 

utat jelentik az idősebb emberek számára ahhoz, hogy a lehető leghosszabb ideig 

önmeghatározottan éljenek, több országból való IT szakemberek és pszichológusok virtuális 

Barátság – coach-ot fejlesztettek ki magányos idős emberek számára, hogy izoláltságukból 

kivezesse őket. 

6 EU ország191 kutatói állnak a Virtual Coach Reaches Out To Me, röviden V2me program 

mögött, mely program arra hivatott, hogy a 65 év feletti generációnak segítsen aktívnak és 

egyúttal szellemileg fittnek maradni, új barátokat találni, és hogy segítsen az önmeghatározott 

élet viteléhez. 

Sven Havemann192 úgy véli, hogy elsősorban azzal kell tisztában lennünk, hogy nem az idős 

emberek azok, akikhez kvázi nem passzol a számítógép, hanem épp ellenkezőleg, a 

számítógépet kell az idős ember számára attraktívvá tenni. A szakember csapatával jelenleg 

egy az idősebb felhasználókat megcélzó számítógépes program vizualizálásán dolgozik. 

A programot az FFG193 (Kutatási Támogatás Közösség) finanszírozza, mely támogatás része 

egy EU-Programnak, mely idős és ápolásra szoruló emberek számára kifejlesztetett 

számítástechnikai megoldásokat támogat. 

Hogy segítheti egy számítógépes szoftver új kapcsolatok kiépítését? Ez vajon a Facebook egy 

idősek számára kifejlesztett speciális változata lenne? Havemann szerint: nem, mert a Facebook 

esetében a kapcsolatok többsége virtuális marad, míg ők az embereket a reális életben akarják 

összehozni. Az első lépést számukra azonban az jelenti, hogy az idősek válaszreakcióját (mely 

                                                 
190 (Virtual Coach Reaches Out To Me, röviden V2me) 
191 Németország, Ausztria, Finnország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia 
192 A TU Graz Computergrafikai és Tudományvizualizálásának Intézetének (Institut für Computergrafik und 
Wissensvisualisierung der TU Graz) informatikusa 
193 Forschungsförderungsgesellschaft (www.ffg.at) 
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szerint a rögtön felvetődő kérdések, hogy miért van az időseknek egyáltalán szükségük másra, 

hogy jól érezzék magukat? Mit jelent számukra a barátság? Mit várnak el másoktól?) 

A V2me program keretében több mint 12 pszichológus olyan barátság – leckéket fejlesztett ki, 

mely a felhasználót arra készíti fel, hogy hogyan legyen nyitott idegen emberek felé, illetve, 

hogy hogyan kezdeményezzenek beszélgetést egy ismeretlennel. A rendszer felismeri, hogy a 

felhasználónak inkább egy barátság felépítése, vagy annak fenntartása jelenti-e a problémát és 

javaslatot ennek megfelelően ad.  A program kérdéseket tesz fel az idős ember érdeklődési 

körére vonatkozóan, és a kapott válaszok, valamint a lakóhelyet figyelembe véve javasol 

rendezvényeket és csoportokat, illetve vállal fel időpont tervezést, irányít egyes barátsági 

kapcsolatokat, illetve érdeklődési köröket. 

A kutatók ügyeltek arra, hogy a program megjelenítése illeszkedjen a célcsoport 

sajátosságaihoz. „Avatar” formában egy barátságos idős úr a „kapcsolattartó”. Ezáltal úgymond 

kellemesebbé válik a prezentálás módja. A „háziúr” szükség esetén mindig elérhető, jó tippeket 

ad, időpontokra emlékeztet és alkalmanként gondolatébresztőket ad. 

(Minden alkalmazás egy virtuális nappaliban történik, mely az alkalmazó számára a monitoron 

keresztül a saját szobájáig ér)194 

Vizsgálatokból ismert, hogy egy jól megkonstruált Avatart a felhasználó idővel egyenrangú 

félként kezel. 

Követelmény azonban, hogy a pszichológiából nyert tudást, ismereteket alkalmazni kell. Az 

idős embert nem lehet gyerekként kezelni, kritizálni, idegesíteni, hanem lehetőség szerint 

érzékenyen szociális aktivitásra kell ösztönözni. 

A program első tesztelése Hollandiában, Finnországban és Németországban már hozott pozitív 

eredményeket. 

A kutató úgy véli, hogy ezzel a projekttel sikerült úgymond megkarcolniuk a jéghegy csúcsát, 

utalva ezzel ezt a területet érintő óriási kutatási szükségletre. Továbbá egy olyan hatalmas, 

gyorsan növekvő heterogén szegmenst céloznak meg, mellyel ezidáig az informatika alig 

foglalkozott.  

                                                 
194 Virtueller Coach hilft gegen Einsamkeit im Alter – Computerwelt 29.05. 2013 Rudolf Felser/apa 
(http://computerwelt.at/news/software/apps/detail/artikel/virtueller-coach-hilft-gegen-einsamkeit-im-alter/) 
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A gazdaság részére ez egyre nagyobb piacot jelent, míg a tudomány számára ez egy széles 

terület, melyet sok-sok fehér folt jellemez, míg az idősek számára ez egy jobb élet reményével 

telt, kevésbé zárt világot jelent. 

Ausztria tekintetében fontosnak tartok kiemelni egy időstémára vonatkoztatott kutatási 

bibliográfiát195 – melyet hely hiánya miatt nem részletezek - de, mely sok esetben minden 

bizonnyal haszonnal forgatható. 

2. Magyarország 

A „nemzetközi vonalba” való bekapcsolódást illetően elsőként a 2008-ban létrejött, az idősek 

saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló közös programot (AAL196 közös 

program) emelem ki. A programban 20 tagállam és a finanszírozást biztosító hetedik 

keretprogram három társult országa vesz részt. „A program célja az volt, hogy megteremtse a 

tevékeny és egészséges időskor szolgálatába állított ikt-alapú termékekre, szolgáltatásokra és 

rendszerekre irányuló (2-3 éven belül piacképes eredményeket biztosító) alkalmazott kutatás, 

fejlesztés és innováció kritikus tömegét. Az AAL megoldásai segítséget nyújtanak az idős 

embereknek ahhoz, hogy koruk előrehaladtával személyes életstílusukat, egészségük védelmét 

és munkahelyüket saját igényeikhez igazítsák, és ezáltal tovább részt tudjanak venni a 

gazdasági és társadalmi életben, valamint hosszabb ideig élhessenek saját otthonukban”197 

Az egyes AAL projektek legalább három országot, egy kutatási szervet, egy kkv-t és egy 

időseket képviselő szervezetet fognak össze. 

Hosszú távú cél a K+F-re fordított kiadások GDP-n belüli részarányának 2020-ig 3%-ra történő 

növelése. 

A 2008-ban meghirdetésre került AAL Közös Program keretében kiírt felhívásban, a 

programban részt vevő tagállami támogatószervezetek által alapított AAL Association 4 

magyar vonatkozású pályaművet talált támogatásra érdemesnek. 

                                                 
195 Österreichische Forschungsdaten zu Altersfragen. Eine annotierte Bibliographie. Bundesminiserium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Abteilung V/6, 2011. Forrás: 
http://www.bmask.gv.at/cms/site2/attachments/6/2/3/CH2227/CMS1314963502633/oesterreichische_forschungs
daten_zu_altersfragen.pdf 
196 Ambient Assisted Living. Bővebb információ a programokról: http://www.aal-europe.eu/wp-
content/uploads/2013/09/AALCatalogue2013_Final.pdf 
197 SWD(2013) 252 final Brüsszel, 2013.7.10 



 175 

A pályaművek azonosítói: HAPPY AGEING, CARE, CCE és DOMEO,198 melyeket az AAL 

projektekről készült katalógus199 az 1. felhívásai között200 tartalmaz. 

Happy Ageing201 
 
A HAPPY AGEING nemzetközi K+F projekt célja az idősek életminőségének és független 

életvitelének javítása infokommunikációs technológiai eszközök segítségével, 

interdiszciplináris keretek közt. 

Az 5 ország 7 partnerintézményének részvételével zajló projekt célja olyan infokommunikációs 

technológiákon alapuló eszközök fejlesztése, amelyek a mindennapok független életvitelében 

nyújtanak segítséget az időseknek. 

A kutatás három fő elemet tartalmaz: 1) életmód monitor: a napi otthoni tevékenységeket 

monitorozza és hasonlítja össze az felhasználó szokásaival, szükség esetén beavatkozva (pl. 

riasztás); 2) navigációt elősegítő eszközrendszer: a helyváltoztatást segíti elő a közvetlen 

környezetében; 3) személyes segítség: a) emlékeztető megoldásokkal, b) tárgyak keresését 

segítő megoldásokkal. A projekt végső célja egy ilyen prototípus kifejlesztése mérnök 

szakemberek bevonásával. 

Care202 

A CARE projekt általános célja idős emberek önálló életvitelét segítő, intelligens megfigyelési 

és riasztási  rendszer kialakítása volt, közvetlen célja pedig vizuális szenzorok alkalmazása 

                                                 
198 A döntés napja: 2009.04.21. 

Pályázat Pályázó Megítélt támogatás (€) 

HAPPY AGEING MTA Szociológiai Kutatóintézet 182,000.00 

CARE BME Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont 331,295.00 

CCE BME Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont 184,236.00 

CCE Innomed Medical Zrt. 38,800.00 

CCE Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület 43,579.00 

DOMEO Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 316,000.00 

DOMEO BME Gyártástudományi- és technológia Tanszék 94,000.00 

DOMEO Meditech Kft. 100,000.00 

Forrás: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/aal/aal-2008-call1-magyar 
199 Ambient Assisted Living. Joint Programme. Catalogue of Projects 2013. Forrás: http://www.aal-
europe.eu/wp-content/uploads/2013/09/AALCatalogue2013_Final.pdf (pp: 10., 11., 12., 16.) 
200 Call 1. 
201 Forrás: 
http://www.socio.mta.hu/happy_ageing_az_idosodes_otthoni_segitsegnyujtason_alapulo_megkozelitese_/ 
(Kutatásvezető: Széman Zsuzsa, 2009-2011) 
202 Forrás: http://emt.bme.hu/emt/hu/care, valamint http://care-aal.eu/hu (2009. júl. 1. - 2011. dec. 31.). A 
projektben a BME-ről az Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont koordinálása mellett az Irányítástechnika és 
Informatika Tanszék, valamint az Ergonómia és Pszichológia Tanszék munkatársai vesznek részt. 
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volt a kritikus helyzetek (mint pl. az elesés) valós idejű, automatikus felismerésére és a 

helyzetnek megfelelő riasztások kiadására. Fontos elvárás volt a rendszerrel szemben a 

megbízhatóság, a biztonság és az elérhetőség, miközben csak elviselhető mértékben sérülhetett 

az idős emberek magánszférája. 

Az osztrák AIT (Austrian Institute of Technology) biológiai mintára készített neuromorfikus 

vizuális szenzorát a finn Everon vállalat biztonsági, riasztó és felügyeleti rendszerébe építették 

be idős emberek otthoni tevékenységének „észrevétlen” követésére és elemzésére. Az így 

szerzett valós idejű információt balesetek (pl. elesés, mozgásképtelenség) felismerésére és az 

érintett rokonok, gondozók azonnali riasztására lehet felhasználni a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) kifejlesztett, neurális hálón alapuló tanulóalgoritmus 

és más programok felhasználásával.  

CCE203 

A projekt célja, hogy elősegítse egy olyan közös, nyílt, szabványos és integrált európai platform 

kifejlesztését, amely időskorúak életvitelét segítő, hálózatba kapcsolt infokommunikációs 

megoldások létrehozását teszi lehetővé, építve a nemzeti kezdeményezésekre, és figyelembe 

véve az Európai Unió tagországainak eltérő egészségbiztosítási finanszírozási mechanizmusait 

(társadalombiztosítási alapú: Németország, Magyarország; magánbiztosítási alapú: Hollandia, 

adó alapú: Egyesült Királyság); továbbá üzleti modellek kidolgozása és előzetes értékelése 

annak érdekében, hogy az életvitelt segítő megoldások az alapszolgáltatások közé 

kerülhessenek. A projekt a demens (emlékezetkieséses) betegekre fókuszál, de a projekt 

eredményeként létrejövő platform más krónikus betegségben szenvedők számára is 

kiterjeszthető lesz. 

DOMEO204 
 
Időseket otthonukban segítő robot. 

Tapasztalható tehát, hogy az idősgondozásban a jövő elsősorban az otthonmaradást támogató 

technológiai újításokat hozza el. 

                                                 
203 http://emt.bme.hu/emt/hu/taxonomy/term/13, valamint http://www.cceproject.eu/ (2009. július. 1. - 2012. jún. 
30.) 
204 http://wiki.evitaplatform.hu/uploads-evita/d/d6/Evita-domeo.pdf 
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Ahogy az már fentebbi hivatkozásomból is kivehető a hazai időskutatás tekintetében Széman 

Zsuzsát szeretném kiemelni, aki egy friss tanulmányában a skype szerepét vizsgálta az 

idősgondozásban.205 A tanulmány egy intervenciós kutatás folyamatának, tapasztalatainak 

leírását tartalmazza. A kutatás hipotézise, hogy a tartós gondozásban részesülő idős személyek 

életminősége javul azáltal, hogy képesek családtagjaikkal skype-on kommunikálni.  

/Széman tanulmánya elején ugyancsak rávilágít arra – melynek hazai vonatkozásait fentebb 

hazánk kapcsán már bemutattam -, hogy az EU kiemelten kezeli a modern technikára épülő, 

fejlesztő projekteket (AAL-JP programok), az idősgondozással és az infókommunikációval 

(Mollenkopf et al. 2010) összefüggő, illetve gondozóikra vonatkozó kutatásokat (CARICT 

2011)/. 

A kutatásba olyan, többségében idős nőket (5 fő Székesfehérváron, 10 fő Budapesten a III. 

kerületben) vontak be, akik otthonukban házi gondozásban részesültek. A kutatás 

lefolytatásában fontos szerepe volt a házi gondozást végző személyeknek (akik ismerték az idős 

ember családi, szociális, egészségi, egyéb körülményeit), szociális munkásoknak, 

önkénteseknek. Fontos kiemelni, hogy Székesfehérvárott a számítógépek telepítése tudatosan 

Karácsony előtti időszakra, 2010. december 16-ára datálódott olyan megfontolásból, hogy a 

családtagoknak ekkor várhatóan lesz idejük idős hozzátartozójuknak elmagyarázni a 

számítógép használatot. 

A kutatásban részt vevő idős emberek, a kutatás időtartamára, otthonukba 1 évre számítógépet 

és ingyenes internethasználatot kaptak. A kutatás első fázisban nagy szerepe volt a házi 

gondozók megfigyeléseinek, tapasztalatainak összegzése, leírása, vezető gondozó felé való 

továbbítása. A kutatás 4. hónapjában kapcsolódtak be főiskolás szociális munkás hallgatók, 

akik esettanulmányokat készítettek a programban részt vevő idős személyekkel. 

A kutatás főbb megállapításai: 

- a nagyon idős, beteg emberek képesek megtanulni egy addig számukra teljesen 

ismeretlen infokommunikációs eszköz, a skype használatát (családi, baráti, ismerősi 

kötelékek fenntartása, a kapcsolatok erősítése céljából) 

- a skype tanulási folyamatot és ezáltal sikerélményt generál (érdeklődés felkeltése, 

internet-, böngésző programok kezelésének elsajátítása) 

                                                 
205 Széman Zsuzsa: Skype az idősgondozásban: egy intervenciós kutatás tapasztalatai. Esély Társadalom- és 
Szociálpolitikai Folyóirat 2012/2. (pp: 38-53) 
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- megszűnik a magányosság érzése, enyhül a depresszió, vele együtt az egészségügyi 

problémák 

- megvalósul a társadalomba való visszaintegrálódás 

A kutatás fontos eredményének tekinthető meglátásom szerint, hogy a program befejeztével az 

idős emberek vállalták a további internet előfizetést, azaz a program (többféle szempontból is) 

sikeresnek mondható. Ugyanakkor azt is szeretném kiemelni, hogy a minta (15 fő) nagyon 

csekélynek mondható.  

Az internet adta korlátlan lehetőségek szerepe rendkívüli módon felértékelődött – mondhatnám 

szinte nélkülözhetetlenné vált - napjainkban. Negatív hatásairól sem szabad mindezek ellenére 

megfeledkeznünk: a skype, valamint az „internetes barátságok, kapcsolatok” messze nem 

képesek a személyes kapcsolatok helyettesítésre (a skype nem ölel át, nem ül le mellénk, nem 

simítja végig arcunkat). Persze a semminél azért jóval több… A világgazdasági válság hatására 

felerősödött, a világban szerte-szét történő vándorlás, családok ezreit, tízezreit, százezreit 

szabdalta szét. A skype megadja azonban az embereknek azt az illúziót, hogy szertetett 

családtagunk, hozzátartozónk, barátunk velünk van, hisz látjuk őt, beszélünk vele, kvázi a 

kapcsolat itt és most „jelen” van. A magányérzet ideig-óráig enyhül, betegségünkről 

megfeledkezünk, kommunikálunk. A kommunikáció pedig kulcsa az elszigetelődés, a 

társadalomból való teljes kirekesztettség érzésének megakadályozására. 

A program sikerén felbuzdulva mindenképp érdemesnek és támogatandónak tartom az internet 

és vele együtt a skype napi használatának lehető legszélesebb körben való elterjesztését a hazai 

házi gondozásban részt vevő, valamint az idősek otthonaiban élő személyek206 esetében. 

Mindezt pedig – a kutatásban alkalmazott módszerekkel – tehát továbbra is a házi gondozást 

végző személyek, valamint szociális munkás hallgatók, önkéntesek bevonásával. 

Az idősek internethasználatra való megtanítását tanfolyami keretek között vizsgálta (saját 

kutatás keretében) Berek Andrea207. A tanfolyamon részvevőkkel (10 nő, 4 férfi, 57-76 év 

közöttiek)  Berek kérdőívet töltetett ki. A kérdések többek között az alábbiakra terjedtek ki: 

legmagasabb iskolai végzettség, internet használati szokások, rendelkezésre áll-e otthon 

                                                 
206 Az idősek otthonaiban élő személyek internet használatra való megtanításának, a lehetőség biztosításának 
tekintetében, a Pesterzsébet Önkormányzatának Gondozási Központja munkacsoportja által I-7409-17/2004. 
számú, „Társadalmi befogadás” témakörben (Budapesten, 2005. július 31-én), Informatika az idősek szolgálatában 
címmel írt kutatás záró tanulmányában foglaltakra hívnám fel a figyelmet. www.szmm.gov.hu 
207 Berek Andrea: Kezdő internet tanfolyam a Zsigmond Király Főiskolán. In.: Gerontoedukáció, A Zsigmond 
Király Főiskola Gerontoedukációs Kutatóközpontjának folyóirata. 2012.2. évfolyam 1-4 szám. pp: 119-129 
Forrás: http://www.zskf.hu/uploaded_bookshelf/5b5251ca19edc9f4.pdf 
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internet kapcsolat, van-e olyan 50 év feletti személy a családban, baráti körben aki tud internetet 

használni, környezet véleménye arról, hogy a megkérdezett személy kezdő internet 

tanfolyamon vesz részt, mennyire ért egyet azzal, hogy bizonyos kor felett már nem lehet 

bizonyos dolgokat megtanulni (pl. nyelv, technikai berendezés használata), mennyire lehet 

boldogulni a mai világban internet nélkül, mit jelent önnek az internet, etc. 

A kutatás főbb megállapításai az alábbiakban foglalhatók össze: 

- nincs mindenkinek otthoni internetkapcsolata 

- a 14 főből 4 főnek van olyan 50 év feletti ismerőse, aki tud internetet használni 

- a megkérdezettek többségét támogatja a környezete abban, hogy belekezdett a 

tanfolyamba 

- van értelme 50 év felett is tanulni 

- a megkérdezettek fontosnak tartják, hogy a számítógép használatának megtanulása 

mellett az internet világában is eligazodjanak 

- az internet elsősorban információforrást, lehetőségeket, illetve tanulást jelent 

- a tanfolyamon megszerzett tudás elsősorban a családdal való kapcsolattartásban, 

információszerzésben hasznosítható, fontos a változó világhoz való alkalmazkodás 

- a megkérdezettek többsége szívesen végezne otthoni gyakorló feladatokat és 

megosztaná tudását másokkal is. 

Dolgozatomban számos helyen fogalmaztam meg olyan irányú kritikát, mely a kutatásra és 

fejlesztésre fordított összegek, érdekeltségek alacsony voltát hangsúlyozták.  A jövőt tekintve 

Magyarország és polgárai számára rendkívül nagy lehetőségének tartom a Horizont 2020 

programban való részvételt. 

HORIZONT 2020 
 
A Horizont 2020 az Európai Unió egységes kutatási keretprogramja a 2014-2020-as időszakra. 

Megvalósítására 87 milliárd euró áll majd rendelkezésre208. A program több szempontból is 

üdvözlendő. Kiemelt szerepet szánnak a kutatásnak és innovációnak. (A kutatás és innováció 

segíti a munkahelyteremtés, a gazdasági jólét, az életminőség és a globális közjavak 

előállításának ügyét. Létrehozza azokat a tudományos és technológiai áttöréseket, amelyek 

szükségesek a társadalom előtt álló sürgős kihívások kezeléséhez). A stratégia célként 

fogalmazza meg, hogy a kutatási-fejlesztési célú ráfordítások összege a GDP 3 %-ára 

                                                 
208 Forrás: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/horizont-2020/mi-horizont-2020  
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növekedjen209. A program újdonságai között említhető, hogy csökken a bürokrácia, az 

ellenőrzések és auditok száma. Lehetőséget kapnak végre a kiváló kutatók.  Kiemelt szerepet 

szánnak a „társadalmi kihívások” megválaszolásával kapcsolatos üzleti lehetőségeknek. 

A keretprogram 3 fő prioritást (és ezeken belül pedig tématerületeket) szerepeltet: 

I. Kiváló tudomány 

II. Ipari vezető szerep 

III. Társadalmi kihívások 

Disszertációm és kutatási területem az idősellátás, időspolitika terén fenti 3 fő prioritást 

tekintve, meglátásom szerint az alábbi tématerületekben való aktív részvétel hozhat jelentős 

változást: 

A „Kiváló tudomány” (I.) prioritáson belül szinte minden tématerületből210 profitálhatna az 

ország és annak polgárai. 

Az Európai Kutatási Tanács (1.) támogatja a kiemelkedő kutatókat, kutatócsoportokat. 

A jövőbeni és feltörekvő technológiák (FET – JFT) tématerület (2.) célja a tudományterületek 

közötti intenzív együttműködés elősegítése, új kutatási területek, innovációk támogatása három 

kiemelt területen: 

 Nyitott JFT – támogatások (FET-Open) : ígéretes, új ötletek támogatása (nagy számú, 

nagy kockázatú projektek) 

 Proaktív JFT – támogatások (FET-Proactive): újszerű, felderítő jellegű kutatási témák, 

amelyek még nem érettek arra, hogy az ipari kutatás menetrendjébe kerüljenek 

 Kiemelt JFT – támogatások (FET-Flagships): ambiciózus, nagy léptékű, 

multidiszciplináris, átfogó, hosszú távú projektek 

(3.) Marie Curie Sklodowska – cselekvések (MSCA) célja a jól képzett, dinamikus, kreatív 

kutatók képzése már a doktori és posztgraduális képzéseknél. Feladatának tekinti a kutatói 

mobilitás javítását, cél, hogy 2030-ra a doktoranduszok 20%-a (jelenleg 7 %) vegyen részt más 

tagállambeli képzésen. Fő támogatási területek: új készségek (kiváló kutatói alapképzés – fiatal 

kutatók, doktorjelöltek), kiválóság (országok és ágazatok közti mobilitás – tapasztalt kutatók, 

                                                 
209 COM(2011) 808 végleges Brüsszel, 2011.11.30. 
210 Forrás: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/horizont-2020/mi-horizont-2020 
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karrier újraindítása), innováció (tudásbázisok aktív kölcsönhatása – határokon és ágazatokon 

átívelő, rövid távú csereprogramok). 

(4.) Európai kutatási infrastruktúra fejlesztésének támogatása. Ezen belül új 

világszínvonalú kutatási infrastruktúra kialakítása; páneurópai jelentőségű nemzeti kutatási 

infrastruktúrák integrálása és megnyitása; IKT alapú elektronikus infrastruktúrák fejlesztése. 

A II. prioritás (Ipari vezető szerep) számos tématerülete közül az 1.5. ponton belüli, 1.5.2. 

Energia hatékony épülettechnológiák (gondolok itt az idősek számára esetlegesen a jövőben 

létrehozandó intézményekre), valamint 3. pontot (Innováció KKV –knál) emelném ki. Ez 

utóbbi 3. pont az innováció minden típusának előmozdítását kívánja a KKV-k valamennyi 

típusa számára. Cél a nagy kockázatú kutatás és innováció kezdeti szakaszaiban fennálló 

finanszírozási rés áthidalása, és ezáltal az áttörést jelentő innováció és kutatatási eredmények 

gyakorlatba való átültetése és kereskedelmi bevezetése. 

A III. prioritás (Társadalmi kihívások) tématerületei közül dolgozatom gondolatmenetéhez 

kapcsolódva az 1. tématerületen (Egészség, demográfiai változások és jólét) belül az 1.12 

pontot (aktív időskor, önálló és támogatott életvitel), az 1.14 pontot (az integrált gondozás 

támogatása), az 1.15 pontot (az egészségügyi rendszerek hatékonyságának és hatásosságának 

optimalizálása és az egyenlőtlenségek a tényeken alapuló döntéshozatal és bevált gyakorlatok 

terjesztése, valamint új technológiák és megközelítések révén történő csökkentése) emelném 

ki.  

A 6. tématerület (Inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak) célja a társadalmi, gazdasági 

és politikai befogadás, a szegénység elleni küzdelem, az emberi jogok, a digitális befogadás, az 

egyenlőség, szolidaritás, interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a technológiai előrehaladás, a 

szervezeti megoldások, valamint az együttműködés és a közös alkotás új formáinak 

támogatásával. 

A bölcsészettudományi kutatás is fontos szerepet játszhat ebben a megvilágításban. „Az európai 

stratégiák és politikák céljainak a meghatározása, nyomon követése és értékelése koncentrált 

kutatást igényel a magas minőségű statisztikai információs rendszerek területén, valamint olyan 

testre szabott eszközök kialakítása, amelyek lehetővé teszik a politikaformálók számára a 

tervezett intézkedések különösen a társadalmi integrációra kedvező hatásának és 

eredményességének értékelését.”211 A 6. tématerületen belül a 6.2.1. pontot (Az innovatív Unió 

                                                 
211 Forrás: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/horizont-2020/iii-prioritas-tarsadalmi 
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és az európai kutatási térség tudásalapjának és támogatásának megerősítése), a 6.2.2 pontot (Új 

innovációs formák, többek között a szociális innováció és a kreativitás felfedezése), valamint a 

6.2.3. pontot (A társadalmi elkötelezettség biztosítása a kutatásban és az innovációban) 

emelném ki. 

A Horizont 2020 elnevezésű program általam kiemelt tématerületeiben rejlő lehetőségeket 

kiaknázva javaslom: 

- az idősellátás, időspolitika témájával foglalkozó doktorandusz hallgatók, kutatók 

képzési rendszerének modernizációját (külföldi főiskolákon, egyetemeken történő 

tapasztalatszerzés, „áthallgatás” biztosításával, illetve akár kötelező külföldi szakmai 

gyakorlattal, egy fejlett és egy kevésbé fejlett EU-s országban, tapasztaltszerzés és 

nemzetközi látótér szélesítése céljából) 

- nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatását (tapasztalatcsere, hazai 

berkekbe való átültetés céljából) 

- az idősellátásban dolgozók részére határokon átívelő „csere/munka” programokat 

(max. 2 hét) elsősorban egy Magyarországtól fejlettebb EU-s országban212. 

(Magyarországnak számos országban vannak testvérvárosi kapcsolatai, ezeket a 

kapcsolatokat lehetne még szorosabbra fűzni (Finnország, Németország, etc.). Itt azért 

fontos megjegyeznem, hogy vannak olyan baranyai megyei idősek otthonai, amelyek 

gyümölcsöző testvérvárosi kapcsolatokat ápolnak (Mecseknádasd, Bóly). Elsősorban 

tehát a folyamatos tapasztalatcsere fontosságát és anyagi lehetőségének biztosítását 

szeretném kiemelni. 

- az idősek minél tovább saját lakókörnyezetükben való élését továbbsegítő, technikai 

újításokat kifejlesztő, időskutatásokat végző egyéni kutatók, kutatóközpontok, 

kutatói hálózatok,213 az ötletet megvalósító vagy ugyancsak ötlettel bíró hazai KKV-

                                                 
212 Hasonló csere - munkaprogramban jómagam is részt vettem 2004-ben egy németországi idősek otthonában, 
Bochumban. (Wichern Haus Alten und Pflegeheim im Evangelischen Johanneswerk) Ekkor mentálhigiénés 
munkatársként dolgoztam a Baranya Megyei Önkormányzat Szederkényi Időskorúak Otthonában. A bochumi 
idősek otthonában töltött egy hét alatt lehetőségem volt bepillantani az ottani mentálhigiénés-, és idősek 
foglalkoztatási munkájába. Itt ismertem meg többek között az idősek részére tartott zeneterápiát, a zenére tartott 
ülőtornát. Az itt megszerzett tapasztalatok diplomamunkám (Zárol Evelin: Az idősek joga a méltó és önálló 
élethez. PTE BTK Szociológiai és Szociális Tudományok Intézete Szociálpolitikai Tanszék Pécs, 2005) 
megírásához is jó alapot adtak. Lehetőségem nyílt egy németországi, valamint egy magyarországi idősek 
otthonának különböző szempontok mentén történő összehasonlítására. 
213 Az időskutatást végző kutatói hálózatokra, kutatási intézményrendszerre való igény már az MTA Politikai 
Tanulmányok Intézete által 2008. januárban készített: A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, 
vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatási eredményeinek 
feltárása, összegzése Magyarországon is megfogalmazást nyert az alábbiak formájában: „A szociális 
ellátórendszerek, az egészségügyi ellátórendszer, a nyugellátás rendszere számos olyan, rendkívül jelentős súlyú 
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k támogatása (az idősödéssel kapcsolatos kutatások továbbfejlesztésének célja, a 

tapasztalatok átadása és beépítése valamennyi szakpolitikába – mainstraming 

üdvözlendően az Idősügyi Nemzeti Stratégiában214 is helyet kapott). 

- Az idősekhez kapcsolódó kutatásokhoz irányt adhat az Idősügyi Nemzeti Stratégia azon 

megállapítása (p.: 7.), mely szerint: „…jelenleg még nem létezik az idős társadalom 

helyzetével foglalkozó átfogó kutatási projekt, bár az idősek helyzetének jobb 

megismerése céljából erre nagy szükség lenne.” Továbbá: „A kutatásokkal kapcsolatos 

hiányosságok közöt szükséges megemlíteni, hogy Magyarországon még nem született 

kutatás az idősek bántalmazásáról, elhanyagolásáról, vagy kihasználásáról, az 

úgynevezett „abúzusról” sem, csak a külföldi kutatások utalnak arra, hogy ez valós és 

kezeletlen probléma lehet nálunk is”.(p.: 22.) 

- Tekintettel arra, hogy (ugyancsak az Idősügyi Nemzeti Stratégiában foglaltak szerint: 

„Magyarországon jelenleg teljesen hiányzik az idősügy tudatos, rendszerbe foglalt 

kommunikációja”, így szerintem fontos lenne: egy televíziós csatorna, de legalábbis a 

közszolgálati televízió adott napi időszakában tematikus műsorszámokkal (műsorok 

szerepeltetése a műsorújságokban – országos lefedettség). A csatorna meghatározott 

időben adna tájékoztatást az idősek számára igénybe vehető pénzbeli ellátásokról, 

szociális szolgáltatásokról. A csatorna egy adott műsoridőben országos, vagy általános 

érvényű információkat nyújtana, míg a regionális adások az adott régió idősekkel 

kapcsolatos jellemzőit, intézményeket, szolgáltatási formákat  mutatna be. Az egyes 

műsorszámok értelem szerűen többször is ismételhetők. A műsorprogramnak lehetne 

egy olyan része, amelyben szakemberek beszélnének adott betegségek – elsősorban 

megelőzési módozatokról, a szabadidő aktív és hasznos eltöltési módjairól. Lehetne 

műsorszám például az idős családtagjukat otthonukban ápoló hozzátartozók számára 

hasznos és praktikus ápolási tanácsok, Lehetne egy „betelefonálós fórum” a 

hozzátartozóknak a nap bizonyos szakában, ahol tanácsot kérhetnek, elmondhatják 

problémáikat, kétségeiket az ápolásban jártas szakembernek. 

- Amennyiben fenti ötletem túl költségesnek bizonyulna, úgy havi rendszerességgel 

lehetne az időseknek is újságot szerkeszteni (pl. Idősek Lapja elnevezéssel) a 

legfontosabb aktualitásokkal, információkkal, intézmények és szociális szolgáltatások 

                                                 
társadalmi kérdést hordoz, amelyek megközelítéséhez, kezeléséhez elengedhetetlen lesz az időskorú generációk 
kutatásának, az ifjúságkutatáshoz hasonló önállósított intézményrendszerre és kutatói hálózatra támaszkodó 
kiépítése”.   P. 52.  
Forrás: http://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/a_diszkriminacio_ot_teruletenek_kutatasa.pdf 
214 Idősügyi Nemzeti Stratégia pp: 28-29 
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bemutatásával, olvasói levelekkel, etc. A lapnak az idősek számára elérhető helyeken, 

így például háziorvosi rendelő, kórházak, gyógyszertár, posta kell megfelelő 

példányszámban lennie.  

 

Tekintettel arra, hogy induló projekt révén pozitív, illetve negatív hozadékokról még nem áll 

rendelkezésre túl sok információ (illetve hatástanulmány), így röviden említem meg a Magyar 

Kormány időseket segítő mintaprojektjét, mely Budapesten az V. kerületben215 indult, de a 

Kormány célja a projekt országos szintre történő kiterjesztése. 

A projektben az otthonukban élő, elsősorban 80 év feletti idős személyek igényeit mérték fel, 

hogy mi az, amiben, napi életvitelükben segítséget igényelnek. 

A projektbe elsősorban szociális végzettségű közmunkásokat kívánnak bevonni, illetve 

iskolákat bekapcsolni. Ez utóbbit, mint a diákok önkéntes tevékenységét forszírozva. 

A program anyagi fedezetét az Európai Unió otthonélést segítő támogatási formáira elkülönített 

források biztosítanák. 

(A projekt esetében eredendően nem elvetendő gondolat a közmunkások bekapcsolása, 

ugyanakkor egyrészt a közmunkások foglalkoztathatósága – 1 év -, valamint a 

közmunkásoknak adható bér (amely alatta marad nem csak a nyugat - európai viszonylatban 

szociális területen fizetett béreknek, de még a magyarországi szociális ellátórendszerben fizetett 

béreknek is) megkérdőjelezheti a program hosszú távú fenntarthatóságát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
215 Jeneiné dr. Rubovszky Csilla idősügyi miniszteri biztos és V. kerületi alpolgármester koordinálásával 
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XIX. ÖSSZEGZÉS 

1. Igények, kihívások az idősügy, időspolitika területén: 

Az igények és kihívások részemről azon szempontokban változtatások eszközlése, melyeket 

fentebb problémának említettem, Udvari Andrea216 pedig az alábbiakban foglalja össze:217 

 Az idősödés nem önmagában véve problematikus, hanem abból a szempontból, hogy 

sem a gazdaság, sem a társadalmi ellátórendszerek nem készültek fel átfogó reformokra 

az ellátórendszerek fenntarthatósága érdekében.  

 A nyugdíjak, szociális és egészségügyi kiadások egyre nagyobb terhei a társadalomra. 

 A demográfiai változások és az individualizációs folyamatok azt is jelentik, hogy a 

családok egyre kevésbé töltik be a természetes védőháló szerepét, a gondozási 

funkciókat, emiatt az intézményes ellátások arányának és jelentőségének növekedését 

eredményezi. (A család instabilitása, válás, eltérő értékrend, a munka világának az 

átalakulása – preferált az egyedülálló munkavállaló, külföldi munka, stb.-, növekvő 

munkanélküliség).  

 Munkanélküliség.  

 A nyugdíjrendszer átalakítása válik szükségessé: nyugdíjkorhatárok felemelése és a 

járulékok emelése, az öngondoskodás előtérbe helyezése. Az öngondoskodó 

nyugdíjrendszernek nálunk nincsenek hagyományai, feltételei, félő, hogy konzerválná 

a meglévő társadalmi különbségeket.  

 Veszélyezteti a társadalmi szolidaritás fenntarthatóságát: a fiatalabb generációk úgy 

tekintenek a nyugdíjasokra, mint kiváltságos csoportra, akik a legtöbb hasznot húzzák 

a szociális költségvetésből, ellátórendszerből. A fiatalok, a gyermekes családokból 

kerülnek ki az új szegények, így elsősorban őket kellene támogatni, amit azonban az 

idősek számára nyújtott, egyre növekvő kiadások nem tesznek lehetővé.  

 Az időskorral kapcsolatos szemléletváltozásra van szükség. A Nemzeti Idősügyi 

Stratégia (NIS) társadalomképének alapja: hogy minden korcsoportnak megfelelő 

                                                 
216 Udvari Andrea: Az idősellátás helyzete Magyarországon (kutatási jelentés) 2013. Forrás: 
ncsszi.hu/download.php?file_id=1676 
217 Az általam itt tett hivatkozás nem teljes körű. 
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esélye legyen teljes értékű aktív és méltó életre, az élet utolsó szakaszának humánus 

befejezésére.218 

2. Javaslatok az idősellátás, idősgondozás területére vonatkozóan: 

Ma Magyarországon véleményem szerint szükség van: 
 

 a kormányzati szintekbe beszivárgó szakmai professzionalizmusra,  

 a nemzetközi véráramba való bekapcsolódásra,  

 az Európai Uniós pénzbeli források ésszerű és a társadalmi szükségletekre érzékeny 

reagáló megbízható felhasználására,  

 közös (nemzetközi ) felkészülés az elöregedő társadalmak problémáinak kezelésére 

 a már kidolgozott szakmai sztenderdek intézményi szintre történő átültetésére és 

alkalmazására,  

 a szociális bentlakásos intézmények modernizációjára, korszerűsítésére,  

 az intézmények teljes körű akadálymentesítésére,  

 profiltisztítására,  

 az intézményekben a megfelelő ápolói létszámfeltételek megteremtésére (a folyamatos 

létszámleépítések helyett),  

 az idősellátásban dolgozók megbecsülésére, 

 rugalmas (családbarát) foglalkoztatási modellekre 

 emellett az önkéntesség szerepének felértékelésére,  

 szakmai szervezetek tényleges együttműködésére, 

 a szociális szakképzési rendszer kompetencia alapú fejlesztésére, 

 rendszerek (pl. kórházak – idősek otthonai) közötti hatékonyabb kommunikációra,  

 az ellátórendszerek (elsősorban az egészségügy és a szociális terület) 

párhuzamosságainak megszüntetetésére. 

Udvari Andrea219 hozzám képest némileg más szempontokat figyelembe véve az alábbi 

irányvonalakat emeli ki az idősgondozás, idősellátás területén, melyeket magam is 

fontosnak és szükségszerűnek érzek:  

                                                 
218 Idősellátási sztenderdek  - Területi Szakértői Csoport, Bentlakásos Idősellátás – Nemzeti  Család és 
Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1 
219 Udvari Andrea: Id.mű 
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 A jövőben felértékelődik az öngondoskodás elve az időskorúak jövedelembiztonsága 

szempontjából. 

 Fontos, hogy az időskorú állampolgárok számára – településtípustól függetlenül – 

ugyanazok az ellátások egyénre szabottan és adekvát módon a számukra elvárt 

színvonalon és tartalommal legyenek elérhetőek. 

 Az elérhető szolgáltatásokat és a szükségleteket összhangba kell állítani, azaz az idős 

emberek számára oly módon kell biztosítani a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, hogy 

azok leginkább igazodjanak a saját szükségleteikhez. 

 A kirekesztődés megakadályozása érdekében a társadalmi befogadást segítő integrált 

szolgáltatásokat és programokat fejleszteni szükséges, és a működési feltételeket  

biztosítani kell hozzá. 

 Pontos információkkal kell segíteni az időseket, hogy tudatosan választhassanak a 

különböző igényeket kielégítő lakhatási, ellátási formák között, beleértve a piaci alapon 

nyújtott szolgáltatásokat is. Számukra minőségi szempontok alapján ismereteket kell 

nyújtani a szolgáltatások biztonságáról, megbízhatóságáról, valamint 

hozzáférhetőségéről. 

 Az időskorúak mentális és fizikai egészségének megőrzését, valamint a gyógyítást is az 

egyéni szükségletekhez kell igazítani. 

 Olyan integrált ellátási formákat kell kialakítani és fejleszteni, amely lehetővé teszi azt, 

hogy az idős ember a saját lakókörnyezetében vegye igénybe az ellátást (erre jó 

példaként szolgál a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszere házi segítségnyújtás), de 

több ilyen jellegű szolgáltatásra lenne szükség. 

 Szükség lenne a geriátriai ellátórendszer és a demens betegek ellátásának fejlesztésére. 

 Az élethosszig tartó tanulás elvét követve és szem előtt tartva életkor-specifikus oktatási 

és továbbképző programokat kell teremteni. 

 A magyarországi időspolitika egyik legfontosabb megoldandó kérdése az időskorúak 

diszkriminációjának megszűntetése és esélyegyenlőségének megteremtése. Tehát fel 

kell lépni az idősebb munkavállalókat érintő életkori diszkrimináció ellen. 
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 Fokozni kell az idősek családban végzett munkájának, valamint önkéntes munkájának 

társadalmi elismerését is. Támogatni kell az aktív közösségi életet, a bekapcsolódást a 

közösségi részvételbe, az aktív állampolgári létet. 

 Fejleszteni kell az aktív életkor-tervezést (age management) a munkaerőpiacon, azzal a 

céllal, hogy megelőzzük az életkor gátló tényezővé válását. 

 Meg kell őrizni az idős dolgozók kapcsolatát a munkaerőpiaccal, hogy ne veszítsék el a 

munkaképességüket. 

 Ösztönözni kell a rugalmas nyugdíjba vonulást, hogy eltűnjön a merev határ a 

munkavállalás és a nyugdíjba vonulás ideje között. 

 Segíteni kell a közegészségügyet az élet minden aspektusában és minden korcsoportban, 

különösen az aktivitás megtartásában, amely a fizikai és mentális egészség forrása. 

 Javítani kell az elesettek hozzáférését a szociális támogatásokhoz, hogy képesek 

legyenek irányítani az életüket, és a családjuk ne legyen túlterhelve. 

 Biztosítani kell, hogy a szociális ellátás minőségi ellátás legyen, és ne korlátozódjon a 

pénzbeli minimumtámogatásra. 

Fentebb megfogalmazott javaslatokat az Idősügyi Nemzeti Stratégia az alábbi „jövőképekkel” 

egészíti ki: 

- A születéskor várható élettartam közelítése az európai uniós átlaghoz 

- A társadalmi integráció erősítése 

- Az idősödési folyamat „menedzsmentjének” elterjesztése már fiatalkorban 

- A társadalmi szemléletváltás mind a gazdasági, mind az idősödés társadalmi megítélését 

és megélését illetően 

 

Összefoglalva: a „hazai szociálpolitika paradigmaváltása”:220 vadonatúj kérdésekre kell új 

válaszokat adni, gyorsan, megfelelően, esélyközelítéssel, a megmaradt jó néhány szabályozó, 

rendeleti feltétel mellett. Ugyanakkor fenn kell tartani az ügyfél és rászoruló személyes 

önállóságát, erkölcsi méltóságát, jobbá kell tenni életfeltételeit, társadalmi bevontságát, 

adaptációját, kapcsolatrendszerét, és annak működtetését, rehabilitálását, megelőző 

esélyszükségleteit és igényeit, valamint a megelőzés módozatait.” 

                                                 
220 Iván László: id.mű 
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A személyes jellegű szociális szolgáltatásoknak az egyes országok igazgatási rendszereiben 

elfoglalt helyzetét több szempont alapján határozhatjuk meg. Az első szempontot az adott állam 

szociális rendszerének az általános modellje jelenti, a második elem az adott állam 

közigazgatási működése, a harmadik pedig az érintett országok területbeosztása. Esping-

Andersen három főbb modellt különít el: 

1.) az univerzális ellátásokat nyújtó skandináv rendszer, ahol a hangsúly az állami pilléren 

van. Az állam az univerzális ellátásokkal arra törekszik, hogy az egyént minél tovább a 

munkaerőpiacon tartsa. Fontos szerepe van az adórendszerből finanszírozott, 

univerzális jellegű személyes szociális szolgáltatásoknak, amelyek ellátásában az 

önkormányzatok játszanak központi szerepet 

2.) A liberális jóléti modell jellemzője, hogy aktívan támogatják a piaci megoldásokat, 

illetve hogy a szociális juttatások és szolgáltatások terén az állam szerepe reziduális. A 

szolgáltatási rendszer működtetésében jelentős szerepe van az önkormányzati 

szociálpolitikának. 

3.) Az európai (kontinentális) jóléti modell, melybe a legtöbb európai állam, így 

Magyarország sorolható. Erőteljes a társadalombiztosítás dominanciája. A 

szolgáltatások megszervezéséért a helyi önkormányzatok felelősek.221 

 

Andersen nyomdokain Sapir (2005/a) négy európai szociális modellt különböztet meg222: 

 

1.) Északi/skandináv (Dánia, Finnország, Svédország, Hollandia, Norvégia): itt a 

legmagasabbak a foglalkoztatási ráták és a szociális jóléti kiadások egy főre jutó értéke. 

2.) Angolszász (Egyesült Királyság, Írország): a modell európai viszonylatban nem teljesít 

jól, a védőháló is gyengébb, mint az északi modellben. A rendszer a többinél nagyobb 

mértékben épít az egyéni felelősségre, öngondoskodásra. A szociális segélyezést csak 

végső esetben alkalmazzák. 

3.) Kontinentális (Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg): a 

foglalkoztatási ráták meglehetősen szórnak. A jóléti rendszer dominánsan a biztosításra 

                                                 
221 Hoffman István: A helyi önkormányzatok szerepe a személyes jellegű szociális szolgáltatások 
megszervezésében. Esély, 2011/6. pp: 36-37. 
222 Artner Annamária: Az európai jóléti modellek és fenntarthatóságuk. Magyar Tudományos Akadémia 
Világgazdasági Kutatóintézet. Műhelytanulmányok. 89. szám, 2011. június. Forrás: www.vki.hu/mt/mh-89.pdf. 
Letöltés: 2014.08.03. 
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épülő juttatásokra és a nyugdíjra támaszkodik. A szociális és nyugdíjkiadások a 

kontinentális modellben az északi modellhez hasonlóan jelentősek. 

4.) Mediterrrán (Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország): a foglalkoztatási 

ráták itt a legalacsonyabbak. A szociális elátó rendszerekben a nyugdíj hangsúlyos 

szerephez jut, beleértve a korai nyugdíjazási formák elterjedtségét. 

Sapir fenti besorolásnál továbbmenve a kelet-európai országokat is besorolta az alábbiak 

szerint: 

- Magyarország kontinentális (az alacsony foglalkoztatás miatt hatékonytalan, de 

szolidáris); 

- Lengyelország, Szlkovákia mediterrán („sem nem elég hatékony, sem nem elég 

igazságos”); 

- Észtország, Lettország, Litvánia angolszász 

- Csehország, Szlovéniai északi. 

Farkas (2009) szerint a magyar modell sem a 90-es évek végén, sem egy évtized múlva nem 

tekinthető hatékonynak és fenntarthatónak, habár méltányos és szolidáris, mert alacsony a 

foglalkoztaási rátája, rugalmatlan a munkaerőpiaca, alacsony hatékonyságú a munkaerő-piaci 

politikája és magasak a bérjárulékai. A kontinentális modellhez hasonlít leginkább, de attól is 

elmaradnak eredményességi és jóléti mutatói. 

Dolgozatomból végig követhető hogy az elmúlt időszakban a magyarországi időseket ellátó 

szociális ellátórendszer jelentős változásokon ment keresztül.  

 Itt fontos kiemelnem az intézmények számára évről-évre csökkenő, illetve stagnáló 

költségvetési finanszírozását (ami nem ritkán az intézmények, szolgáltatások 

fenntartóváltását teszi szükségessé, de erről a későbbiekben még részletesen írok),  

 Az intézményekbe egyre rosszabb egészségi állapotban bekerülő időse embereket, akik 

egyre inkább szakápolási feladatok ellátására vannak rászorulva. Ehhez a 

megnövekedett szükséglethez azonban az intézmények sem a szakmai 

létszámfeltételek, sem pedig (szak)tudásuk tekintetében nem felelnek meg az 

elvárásoknak.  

 A települések egyes szociális szolgáltatásokkal való lefedettsége országos szinten még 

mindig nagy egyenlőtlenségeket hordoz (nem biztosított az egyenlő esélyű hozzáférés 

elve). 
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 A folyamatosan változó jogszabályi környezet leginkább követhetetlenséget, semmint 

következetességet jelent. 

 Nincs egységes idősügyi törvény, holott arra nagy szükség lenne. 

 Hiányzik az idősügy rendszerbe foglalt kommunikációja. 

 Az Európai Uniós tevékenységekben nem látom igazán az idősek képviseletét, 

leszámítva a tevékeny idősödés 2012. évét 

 Az idősellátás szakmai sztenderdjei gondos alapossággal elkészültek, de kerülnek –e 

ezek valaha is intézményi szinten alkalmazásra? 

Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatában223 2006-

ban, 2008-ban és 2010-ben (módszertani osztály tagjaként) részt vettem. 

2010. év áprilisában az alábbi – időseket ellátó intézményrendszerre vonatkozó - fejlesztési 

irányokat emeltem ki és továbbítottam a Baranya Megyei Önkormányzat felé.  

Az idősek helyzetével foglalkozó részek aktualizálása (alapellátás, szakellátás, fejlesztési 

irányok meghatározása etc.) volt a feladatom. 

A „bentlakásos intézmények fejlesztési irányai” tekintetében több ponton hivatkoztam az 

Állami Számvevőszéki Jelentés az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális 

intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről 

(0820, 2008. július) c. szakmai anyagra, valamint az Idősügyi Nemzeti Stratégiára. Tény, hogy 

nevezett dokumentumokban megfogalmazott célok, javaslatok elsősorban kormányzati szinten 

kezelendők, azonban véleményem szerint (tekintettel aktualitására és a benne felvázolt 

problémákra) fontos, hogy kellő hangsúlyt kapjanak a megyei koncepcióban is.  

 

Így:224 

- A szociális és egészségügyi rendszer párhuzamos működése azt eredményezi, hogy a 

tartalmilag hasonló ápolási feladatok jelenleg két eltérő ágazati logikába ágyazottan, 

eltérő minimumfeltételek, protokollok, beutalási rend és finanszírozási forma alapján 

valósulnak meg. 

- A kormányzati törekvések ellenére is az intézményi oldalon hiányoznak az átmeneti és 

vegyes ellátást nyújtó szervezeti formák. Az otthonápolás és az otthoni szakápolás iránti 

                                                 
223 http://baranya.hu/doksik/content/fejlesztesi_koncepciok/sztk/koncepcio_2010.pdf 
224 Forrás: Idősügyi Nemzeti Stratégia 
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szükségletek felmérése nem történt meg, az orvos által elrendelt otthoni szakápoláshoz 

való hozzáférés esetleges vidéken és a tízezer lélekszám alatti településeken. 

- Az idősek intézményi ellátására vonatkozó hazai adatok alapján megállapítható, hogy 

az elmúlt években a tartós ápolásra igénybe vehető férőhelyek összesített száma az 

egészségügyi és a szociális ágazatban nem növekedett olyan mértékben, mint amilyen 

mértékben növekedtek a szükségletek. 

- Az ellátórendszer kapacitása a hatékony működtetéshez túl nagy, területileg széttagolt. 

- Az egyes intézmények közötti kapcsolat a betegút szervezéssel kapcsolatban torz 

érdekeltségektől terhes.” 

Az általam a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának felülvizsgálata alkalmával tett javaslataimat:  

- Akadálymentes környezet teljes körű megteremtése az intézményekben 

- Komplex és integrált, átmeneti és vegyes szolgáltatások ellátásainak átalakítása, 

fejlesztése 

- Szükséges megszervezni a demens és Alzheimer-betegek számára megfelelő szakosított 

ellátást és a hozzátartozók támogatását 

- Nagyobb anyagi és társadalmi elismertség biztosítása a szociális szolgáltatások 

területén dolgozó szakemberek számára 

- Ápolók létszámának – jogszabályban rögzített - „hozzá igazítása” a megnövekedett 

ápolási szükséglettel bíró idősek megfelelő színvonalú, biztonságos ellátásához. 

A világ népessége - dolgozatom témáját tekintve szűkítve a kört - az Európai Unió társadalmi 

rohamos mértékben elöregedőben vannak. 

Az egyik legfontosabb nyilvánvalóságként emelem ki, hogy ma Magyarországon hiányzik a 

tényleges időspolitika. 

Az időspolitika kialakításához első ízben a helyzet feltárása, a problémák és fejlesztendő 

területek számbavétele, az elérendő célok megfogalmazása, majd az így kialakított prioritások 

meghatározását követően cselekvési tervek kidolgozása, majd azok tematikus megvalósítása 

szükséges. Vannak ugyan idősekkel foglalkozó dokumentumok, illetve szervezetek, de 
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szükséges az idősek csoportját érintő jövőbeli fejlesztési irányvonalak (egészségügyi és 

szociális ellátórendszert érintő) meghatározása. 

Az időspolitika egyik célja kell, hogy legyen, hogy a személyre szabott szolgáltatások széles 

köre álljon rendelkezésre, illetve, hogy érvényesüljön a „se többet, se kevesebbet, mint amire 

szükség van” elve. A magyarországi időspolitika egyik legfontosabb megoldandó kérdése a 

jövőt tekintve az időskorúak diszkriminációjának megszüntetése és esélyegyenlőségének 

megteremtése. 

A dolgozatban bemutattam a magyarországi idősek ellátását biztosító alap-, és szakosított 

ellátási formákat. 

Az alapellátási formák közül a dolgozatban külön kiemelést érdemelt a falugondnoki hálózat, 

mely mintaként szolgálhat más országok számára is, a jó gyakorlat terjesztést érdemel. 

A bentlakásos intézményeket tekintve megállapítható, hogy: 

- Az intézmények többsége (ma már) állami (korábban önkormányzati) fenntartásban 

működik, emellett jelen vannak az egyházi, nonprofit és vállalkozási jellegű 

intézmények is 

- A meglévő intézmények vegyes profilúak, az idősekkel együtt megtalálhatók a 

szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek is 

- Az intézmények többsége nagyméretű 

- Az otthonok finanszírozása: a normatív állami finanszírozáson, a lakók által fizetett 

térítési díjon és fenntartói támogatáson alapul 

- Az épületek többsége nem felel meg a korszerű ellátás követelményeinek 

- Az intézményekben meglévő technikai felszereltség általában elmarad az európai 

normától 

- Az ápolási – gondozási tevékenységek fizikailag aránytalanul nagy terhet rónak a 

dolgozókra. 

- Az intézmények vezetői általában szakmailag jól felkészültek, de ne mindig 

rendelkeznek a korszerű menedzsmenttechnikák ismeretével 

 

 Az idősellátás jövőbeni struktúrája igen nehezen jelezhető előre, mert erősen kitett a 

politikának. 

A szakosított ellátási formákat jövőbeni irányait tekintve az alábbiakat prognosztizálhatók: 

- az idősellátás szociális jellege jelentősen gyengül, és benne az ápolási és szakápolási 

tevékenység felerősödik 
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- eltolódik a hangsúly az egészségügyi szolgáltatások felé, miközben az intézmények 

dolgozói szakmailag, illetve képzettségüket tekintve nincsenek felkészülve a feladat 

szakszerű és maradéktalan ellátására 

- a tárgyi feltételek sem adottak a feladathoz 

- a munkaköri előírások sem engedik meg bizonyos egészségügyi feladatok elvégzését 

- a szociális, illetve gondozási tevékenység fentiek miatt háttérbe szorul. 

 

A szociális területet (intézményeket) napjainkban leginkább a rendelkezésre álló pénzügyi 

források elégtelen volta, a szakemberek széles rétegének meg nem hallgatottsága, a jogszabályi 

környezet folyamatos változása, és - ide citálnám még a képzési rendszer rugalmatlan, nem a 

valódi igényekre reagáló állapota - jellemzi. 

 

A magyarországi időspolitika az Idősügyi Tanácson, részint a cselekvési terveken, szakmai 

sztenderdeken, Idősek Akadémiáján érhető tetten. Körvonalazódni látszanak a szükséges 

irányvonalak, az idősek ellátását magába foglaló szociális intézmények szükséges fejlesztési 

irányai. Pozitívnak értékelem az „Idősbarát Önkormányzat” Díjat az önkormányzatok 

időspolitikájának értékelése és adott esetben az egységes önkormányzati időspolitika alapjainak 

letétele szempontjából (idősügyi szervezetek képviselőinek jelenléte az önkormányzatokban, 

idősügyi referens alkalmazása, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, közcélú munka az 

idősekért, helyi vállakozásokkal való együttműködés, helyi könyvtár idősek érdekében végzett 

tevékenysége, önkéntesség szerepe, nyitottság, partneri kapcsolatokra való hajlandóság). 

 

Ma Magyarországon – kiragadva a szociálpolitika tárgyköréből az idős emberek gondozására 

szerveződött, szélesebb értelemben vett ellátórendszert – sikeres, előremutató és a valós 

igényekre reagáló időspolitika, kizárólag a – még – területen dolgozó, illetve a területet kutató 

szakemberek – döntéshozást megelőző, folyamatba való – nem csupán felszínes bevonásával, 

továbbá rendszeres, tematikus és kellő anyagi támogatással szervezett (K+F) kutatásokkal 

(idősek kutatóközpontjával), valamint a nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok hazai 

átültetésével valósítható meg. 

 

Az idősek ellátását végző állam illetve civil fenntartókat tekintve fontos azon megállapítás, 

mely szerint a civil szervezetek nagyobb flexibilitásra – az igényekre történő gyorsabb 

reagálásra -, és szervezetileg hatékonyabb működésre képesek. A Dél-Dunántúli Régióban 

bemutattam egy, az idősek számára szociális alap-, illetve szakosított ellátási formákat nyújtó, 
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sikeresen működő civil szervezetet. (A Nyugati országokban is megfigyelhető ez a tendencia, 

hogy az egyes szociális ellátási formákat mindinkább civil, illetve egyházi szervezetek 

nyújtják.) 

A jövőre vonatkozóan a civil, illetve állami intézményfenntartó, illetve települési 

önkormányzatok által, az idősek számára biztosított szociális szolgáltatások minőségét, 

megbízhatóságát, kiszámíthatóságát tekintve, meglátásom szerint külön kutatást érdemelne az 

az egyes intézményekben foglalkoztatottak attitűd, illetve elégedettségi vizsgálata is. 

A dolgozatban fontos szerepet szántam az Európai Unió szociálpolitikájának, fejlődési 

sajátosságainak, valamint az idősekkel kapcsolatos uniós cselekvések feltérképezésének. 

Fontos szerepe van a lisszaboni ülésnek, amely a nyitott koordináció módszertanáról döntött. 

A nyitott koordináció nem sérti a tagállamok kompetenciáját az egyes szakpolitikák 

kialakításában, nem kívánja közösségi szinten szabályozni az adott területet, de lehetővé teszi, 

hogy a tagállamok önkéntes alapon ugyanazon cél elérésére törekedjenek. 

Magyarországnak meg kellene találnia a helyét, szerepét és lehetőségeit az Európai Unióban. 

Elsősorban az uniós forrásokat tekintve lenne szükség nagyobb, jövőbe mutató lehetőségek 

megtalálására és kiaknázására (az általam bemutatott Baranya Megyei Önkormányzat sikeres 

uniós projektjeihez hasonlóan) 

A partnerkapcsolatokból szükséges lenne a továbbiakban is, és elsősorban célratörően 

profitálni. A jó gyakorlatokat át kell venni más országoktól és átültetni, illetve a saját jó 

gyakorlatainkat messze földön hírét vinni! Ennek érdekében szakmai kooperációkban 

gondolkodni és közösen cselekedni!  

(Csalódottságot és döbbenetet éreztem, amikor a 2013. novemberben tartott Szociális Expo-n 

elhangzott jó gyakorlatoknak szerettem volna utánanézni, de nem találtam róluk információt. 

Merthogy nincs, aki összefoglalja, leírja, publikálja, megjelentesse és elterjessze azokat a 

példás gyakorlatokat, mely valamely intézmény(ek)ben adott esetben jól és eredményesen 

működnek! Pedig – igaz, hogy ha egyre kevesebben is, de - vannak még a szociális területen 

dolgozó elhivatott szakemberek, akik lehet, hogy egy-egy ötlettel ismét lendületet adhatnak 

napi munkavégzésüknek). 

 

Az általam a disszertáció elején felvetett három hipotéziseimmel (1. Az állam szociális 

szférából, szűkebben az idősek ellátásából történő folyamatos forráskivonásának célja, az 

állam szociális ellátórendszerből történő fokozatos kivonulása, fenntartói struktúra 

átszervezése (nem állami szolgáltatók preferálása) és ezzel egyidejűleg az állampolgárok 

öngondoskodási kötelességének előtérbe helyezése. 2. Az önkormányzatok időspolitkájának 
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sikeressége koordinációs képességükben, együttműködésekre, partnerségre való 

hajlandóságukban rejlik. 3. Az „Idősbarát Önkormányzat” díjban részesült önkormányzatok jó 

gyakorlatai letehetik a hazai, egységes, előremutató időspolitika alapjait. Az önkormányzatok 

partnerkapcsolatai potenciált jelentenek a társadalmak elöregedési problémájának közös 

megoldáskeresésére), azok módszeres vizsgálatával célom az volt, hogy feltárjam (részben 

szakirodalom, illetve jelentős mértékben saját tapasztalatok révén) a magyarországi 

időspolitika jellemzőit (szervezeti rendszerét, időspolitikai tevékenységeit, rendelkezésre álló 

költségvetési források alakulásából levonható következtetéseket – például fenntartói 

jellemzők/átalakulások a idősek gondozását végző szervezetek, intézmények tekintetében); 

összegyűjtsem a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat az idősellátás területén, azzal a 

szándékkal, hogy a valós érdekekre, szükségletekre reagáló hazai időspolitika szükséges 

változtatási irányaira, prioritásaira, a szociális szakmát képviselve, azt a (politika)tudománnyal 

ötvözve, összefoglalva és egységben is hangsúlyt adhassak. 

 

A dolgozat elején megfogalmazott célom az volt, hogy elemző – értékelő módszerrel ötvözzem 

az idősellátás aktualitásait, valamint személyes szakmai tapasztalataimat, hogy gór cső alá 

vehessem és  összefoglalhassam a területet jellemző igényeket és problémákat, valamint 

javaslatokat fogalmazhassak meg. 

 

A téma (az idősek szociális ellátórendszerének jellemző sajátosságainak, problémáinak 

feltárása, a példaértékű „idősbarát önkormányzatok”-ból, valamint az Európai Uniós tagságból 

– szintén a jó gyakorlatokból, a közös pályázati lehetőségekből való profitálhatóság kiemelése 

érdekében) iránti elkötelezettségemnek nem tudott gátat szabni, (ellenkezőleg, inkább 

megerősített) hogy az időspolitika irányvonalai az Alkotmányban (XVI. cikkének (4.) 

bekezdése) megfogalmazottak tükrében az egyéni gondoskodásra redukálódnak a tekintetében, 

hogy: (A szülők amellett, hogy kiskorú gyerekükről kötelesek gondoskodni), „A nagykorú 

gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.”  
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1. számú melléklet – Demográfiai adatok  

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://demografia.hu/nepelo/nepelo_2013.pdf 
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2. számú melléklet – A népesség korcsoport, településtípus és nemek szerint, a 
nemek aránya 2011. 

 

 

Korcsoport
, éves 

Főváros 
Megyeszékhely
, megyei jogú 

város 

Többi 
város 

Község, 
nagyközsé

g 
Összesen Férfi Nő 

Ezer 
férfira 
jutó nő 

60–69 184 515 214 171 332 049 311 120 
1 041 

855 453 103 588 752 1 299 

70–79 118 368 136 335 213 036 215 585 683 324 250 330 432 994 1 730 

80–     75 096 68 712 106 505 107 357 357 670 105 568 252 102 2 388 

 

Forrás: KSH (megj. saját szerkesztés) 
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3. számú melléklet – Szociális szolgáltatásokat igénybevevők Magyarországon 

 

Házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, falu- és tanyagondnokot biztosító települések 

aránya, településnagyság-kategória szerint, 2009225 (%) 

Település nagyság 

Házi 

segítségnyújtás 

Szociális 

étkeztetés 

Falugondnoki 

szolgálat 

Tanyagondnoki 

szolgálat 

-399 74,6 69,6 72,2 0,2 

400-599 74,1 74,7 58,5 0,8 

600-999 77,1 81 3,3 0,1 

1000-1999 81,7 83,5 1,7 13,5 

2000-2999 88,2 87,1 2,5 12,9 

3000-4999 91,6 90,2 1,5 14,8 

5000-9999 98,5 97 0,8 14,3 

10 000-19 999 97,6 100 1,2 15,7 

20 000-39 900 100 100   20,5 

40 000-49 999 100 100     

50 000-99 000 100 100   18,2 

100 000- 100 100   22,2 

Budapest 100 100     

Ország összesen 80,8 80,2 28,3 8 

 

 

 

 

 

 

                                                 
225 KSH: Statisztikai Tükör, V. évfolyam  2. szám  (2011/2) 
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Egyes szociális szolgáltatások biztosítása településnagyság-kategória szerint, 2009226 

Település-

nagyság 

Települések 

száma 

összesen 

Lakónépesség 

száma fő 

Házi 

segítségnyújtást 

biztosító 

település 

Házi 

segítségnyújtást 

nem biztosító 

település 

Ebből: falu- vagy 

tanyagondnokot 

alkalmazó 

település 

-399 889 196 051 663 226 148 

400-599 359 176 924 266 93 52 

600-999 510 395 085 393 117 14 

1000-1999 635 917 217 519 116 12 

2000-2999 279 674 123 246 33 3 

3000-4999 203 772 307 186 17 2 

 

Egyes alapszolgáltatások számának megoszlása fenntartó szerint, 2009227 

Szolgáltatás 

Települési 

önkormányzat 

Önkormányzati 

intézményfenntartó 

társulás, többcélú 

kistérségi társulás Egyház Nonprofit Vállalkozás 

Összes 

fenntartó  

Szociális étkeztetés 76,5 19,9 2,3 1,2 0,1 100 

Házi segítségnyújtás 56,4 34,1 6,2 3,1 0,2 100 

Falugondnoki szolgálat 97,1 1,7 0,5 0,7   100 

Tanyagondnoki 

szolgálat 82,5 13,5 1,2 2,8   100 

 

 

 

 

                                                 
226 KSH: Statisztikai Tükör, V. évfolyam  2. szám (2011/2.) 
227 KSH: Statisztikai Tükör, V. évfolyam  2. szám (2011/2.) 
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Az ellátottak számának 

alakulása  

Alapszolgáltatások (fő)228     

 2000 2006 2007 2008 

Étkeztetés 98 158 108 938 101 898 107 803 

Házi 

segítségnyújtás 40 292 48 088 45 989 48 120 

Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás   15 042 17 133 38 091 

Időskorúak 

nappali 

intézménye 39 917 39 048 38 880 37 694 

 

 

Az ellátottak számának 

alakulása Szakosított ellátások 

(fő)229    

  2000 2006 2007 2008 

Tartós bentlakásos 

intézmények 62 862 73 658 74 602 73 411 

Ebből: időskorúak 

otthona 37 698 46 975 47 685 46 589 

Átmeneti 

elhelyezést nyújtó 

intézmények 9 321 10 475 10 681 11 033 

                                                 
228 KSH: Statisztikai Tükör III. évfolyam 189. szám (2009/189.) 
229 KSH: Statisztikai Tükör III. évfolyam 189. szám (2009/189.) 
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Ebből: időskorúak 

gondozóháza 2 149 3 062 3 218 3 325 
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4. számú melléklet – Alapszolgáltatások és szakellátások ellenőrzési tapasztalatai, a 
Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona módszertani 
osztálya által végzett ellenőrzések tapasztalatai  

2007. II. félév – Alapellátási szakreferens beszámolója 

Az alapellátási szakreferens a városi jegyzők felkérésére az alábbi ellenőrzéseket végezte el: 

230 

 

 

Működési engedélyek kiadására 

jogosult városi jegyzői hivatalok 
B

ól
y 

H
ar

ká
ny

 

K
om

ló
 

M
oh

ác
s 

P
éc

s 

P
éc

sv
ár

ad
 

S
ás

d
 

S
el

ly
e 

S
ik

ló
s 

S
ze

nt
lő

ri
nc

 

S
zi

ge
tv

ár
 

V
il

lá
ny

 

Szolgáltatások 

Falugondnoki szolgáltatás 1   9 7 8 2 3 3 11 10 18 5 

Étkeztetés 2 1 11 4 7 6 6 15 5 5 7 1 

Házi segítségnyújtás  1 1 2 5 8 2   2     8   

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás     1 1                 

Idősek klubja 1   3 5 1 1     3 1     

Fogyatékosok nappali ellátása 1   1   3               

Támogató szolgáltatás     2 1 7               

Közösségi ellátás     2 2 2               

Nappali melegedő         1               

 

 

 

 

 

 

 

Az alapszolgáltatások szakmai ellenőrzéseinek tapasztalatai 

                                                 
230 Forrás: Paári Angéla 
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Sajnos általánosan elmondható, hogy a fenntartó települési önkormányzatok nincsenek 

tisztában a szociális alapszolgáltatások működését érintő jogszabályi előírásokkal.  

1. Falugondnoki szolgáltatás hiányosságai: 

- az előző ellenőrzéskor feltárt hiányosságokat több esetben nem pótolták (szakmai program, 

munkaköri leírások, írásbeli beszámoló), 

- a szakmai programokból hiányoznak az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogai, 

- gépjármű használati szabályzatot kevés helyen készítettek, 

- a szakdolgozók működési nyilvántartásba vétele több esetben nem történt meg, 

- a beszámoltatás általában szóban történik, melynek részletes nyoma nem található, 

- a munkanapló vezetése nem kötelező, azonban megkönnyíti az éves írásbeli beszámoló 

elkészítését. A munkanaplót nem minden falugondnok vezeti, 

- több esetben előfordult, hogy lejárt érvényességű okmányokat találtam (jogosítvány, 

forgalmi engedély, zöldkártya). 

 

2. Az étkeztetés dokumentációjában alapvető hiányosságok tapasztalhatók: 

4. a „Kérelem” nyomtatványt csak néhány szolgáltató alkalmazza, kitöltése azonban 

általában hiányos. Előfordul, hogy szóbeli kérelemre, illetve a fenntartó által egyénileg 

szerkesztett kérelemre történik a szolgáltatás. 

5. törzskönyvet (nyilvántartást) szinte sehol nem vezetnek az ellátottakról, 

6. értesítés helyett határozatot hoz az önkormányzat, 

7. megállapodást kevés helyen kötnek az ellátottakkal, 

8. az Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót csak azon önkormányzatok 

alkalmaznak, ahol házi segítségnyújtás is működik, azonban sok helyen nem megfelelő 

a dokumentum vezetése, 
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9. a szakmai program elemei a jogszabályi változás miatt 2007. január 1-jétől bővültek, a 

módosítást egyetlen fenntartó sem végezte el, 

10. az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet által – 2007. január 1-jétől – előírt szakmai létszámot 

csak néhány esetben biztosítják. 

 

3. Házi segítségnyújtás hiányosságai: 

- a vezetett dokumentumokon hiányosak a dátumok, aláírások, 

- a gondozási napló tartalma több esetben nem megfelelő, formáját átszerkesztették, 

- az egyéni gondozási terveket nem minden esetben módosították, tartalmuk hiányos, az éves 

értékelések elmaradtak. 

 

4. Nappali ellátás hiányosságai: 

- az egyéni gondozási terveket nem minden esetben módosították, tartalmuk hiányos, az éves 

értékelések elmaradtak, 

- a látogatási és eseménynapló formáját több intézményben átszerkesztették. 

 

„A fenti hiányosságok fennállása elszomorító, többek között amiatt, hogy a módszertani 

intézmény – kistérségenként – rendszeresen szervez szakmai műhelyeket, ahol megbeszéltük 

az elvégzendő tevékenységeket, valamint ismertetésre és kiosztásra kerültek az 

alapszolgáltatások esetén előírt dokumentumok. Az elhangzott információt – az érdeklődők 

részére – e-mailen is elküldtem, illetve hozzáférhető intézményünk honlapján is. Felhívtam a 

figyelmet az ellenőrzések alkalmával tapasztalt hiányosságokra, hibákra is. Ennek ellenére az 

ellenőrzés során nagyfokú hiányosságot tapasztaltam a dokumentumok alkalmazásában, 

vezetésében. A problémát a szankciók hiányában látom. A szakmai munka minőségi ellátása 

érdekében elengedhetetlen a jogszabályok által előírt dokumentáció teljes körű, pontos 

vezetése”.231 

                                                 
231 Paári Angéla alapellátási szakreferens által készített beszámolóból 
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Jómagam a módszertani osztály munkatársaként, később osztályvezetőként, majd megbízott 

intézményvezetőként elsősorban a Baranya megyei idősek otthonainak ellenőrzését végeztem 

az akkori nevén még Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalával 

közösen.  

Az ellenőrzések alkalmával minden esetben helyszíni bejárást végeztünk, mely alkalmával 

ráláthattunk az intézmény tárgyi feltételeire, a nyújtott szolgáltatásokra, az intézményben élő 

idősek ápolására – gondozására, az intézmény adottságaira. Lehetőség volt az adott 

intézményben élőket személyesen is megkérdezni, hogy mennyire elégedettek, mi a 

véleményük az otthonról, amelyben élnek. A helyszíni bejárás mellett kiemelt szerepe volt az 

intézmény által vezetett dokumentációknak, nyilvántartásoknak, a működést meghatározó 

intézményi szabályzatoknak. Itt elsősorban az idősek otthonainak működését meghatározó 

jogszabályokban előírtak (tárgyi, személyi feltételek, szolgáltatások, etc.) teljesülését, illetve 

meglétét vizsgáltuk. 

A szakmai vizsgálatról minden esetben jegyzőkönyvet írtunk, melyben összegzésre kerültek a 

főbb tapasztalatok, hiányosságok, illetve a javasolt intézkedések. A jegyzőkönyvet minden 

esetben elküldtük a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának, 

illetve a vizsgált intézménynek egyaránt. A vizsgált intézménynek minden esetben lehetősége 

volt a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban észrevételeinek megfogalmazására. 

Az intézmények szakmai ellenőrzését (hozzáteszem valamennyi ellátotti csoport, tehát idősek, 

fogyatékosok, szenvedélybetegek, hajléktalanok, pszichiátriai betegek tekintetében) a 

módszertani osztály a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának 

felkérésére végezte, minden esetben az éves ütemtervben foglaltak alapján, de az intézmények 

esetében 2 évente. 

 

 

Disszertációm témáját, az idősek ellátását, ellátórendszerét tekintve idősek otthonainak 

ellenőrzése alkalmával tapasztalt főbb megállapítások (az összegzést saját tapasztalatokból 

készítettem 2008. évi adatokat felhasználva): 

 

- Az intézmények többsége többé-kevésbé teljesíti a jogszabályokban előírt 

kötelezettségeit, feladatait, de: 
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- Jó néhány intézmény esetében a szakmai létszám, illetve az előírt szakképzettségi arány 

nem felelt meg a jogszabályban foglaltaknak 

- Az intézmények törekednek az akadálymentes környezet tárgyi feltételeinek 

megteremtésére, de sajnos van, ahol ez nem teljesül (pl. a lift hiánya komoly gondot 

jelent) 

- Volt, ahol hiányzott az idősek állapotának nyomon követésére, a kitűzött célok 

megvalósítására készített gondozási tervek éves felülvizsgálata, értékelése 

- Volt, ahol a vezetett dokumentáció nem felelt meg a hatályos jogszabályban 

foglaltaknak 

- Volt ahol az előző ellenőrzéshez képest történtek épületen belüli felújítások, és volt ahol 

a felújítás, karbantartás, állagmegóvás a méltó emberi környezet feltételeinek 

megteremtése érdekében már elengedhetetlen. 

 

Fontos kiemelnem, hogy a dolgozatom több pontján említett intézményi források évről 

évre történő csökkentésének (de legalábbis stagnálásának) kényszere ellenére az 

intézmények törekednek a megfelelő színvonalú ápolás-gondozás megvalósítására, ha 

még ezt jóval szerényebb tárgyi és környezeti feltételek között teszik is, mint mondjuk a 

tőlünk nyugatabbra lévő országok idősek otthonai. A Magyarországon érvényben lévő, 

idősek otthonaira vonatkozó jogszabályok igen alaposak, mindenre kiterjedőek. Nem 

csoda, ha a szűkös anyagi forrásokra való tekintettel az intézmények azonban elsősorban 

a túlélésre koncentrálnak… 
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5. számú melléklet Ausztria (ezen belül is Felső – Ausztria) idősellátási rendszerének 
sajátosságai 

Ausztriáról232  
 
Ausztria Közép-Európa egy föderális köztársasága, mely 1995 óta tagja az Európai Uniónak, 

2001. óta fizetőeszköze az Euró. Ausztriát az alábbi önálló megyék (szövetségi tartományok) 

alkotják: Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria, Salzburg, Stájerország, Tirol, 

Vorarlberg, Bécs. Minden szövetségi tartomány politikai körzetekre osztott. A szövetségi 

főváros Bécs. Az egyes szövetségi hatóságokat a „megyei elnök” (Landeshauptfrau/mann ) 

irányítja. 

 

Politikai háttér 
 
A Nemzeti Tanács (Nationalrat) Bécsben ülésezik, 183 fő tagja van, akiket 4 évre választanak 

A Szövetségi Tanács a szövetségi törvényhozás tartományi kamaráiból áll össze. Tagjait az 

egyes tartományok választják a mindenkori törvényhozási periódusra, számuk az adott 

tartomány lakosságának számától függ. Minden megye legalább 3 tagot delegál. 

Néhány jellemző demográfiai adat 
 
Tekintettel arra, hogy az idős lakosság (azon belül is korcsoportok szerinti) évek, illetve 

évtizedek során keresztül történő számának alakulása, maga után vonja a szociális és 

egészségügyi rendszer jellemzőinek változásait, változtatási kényszereit (hozzáteszem normális 

esetben nem csak Ausztriában), így fontosnak tartom az adatok dolgozattörzsben való 

megjelenítését a melléklet helyett. 

65-79 év felettiek 

aránya az 

összlakosságon belül 

(%) 2002   2006 

EU (27) 12,4   12,6 

Ausztria 11,7   12,1 

Magyarország 12,3   12,3 

                                                 
232 Maria M. Hofmarcher, Herta M. Rack: Gesundheitssysteme im Wandel. Österreich. 2006. Medizinisch 
WissenschaftlicheVerlaggesellschaft OHG. ISBN 10: 3-939069-07-8; ISBN 13: 978-3939069-07-2  (az olvasott 
részek általam történő fordítások) 
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Forrás: Eurostat, saját összeállítás 

 

   

80 év felettiek 

aránya az 

összlakosságon belül 

(%) 2002   2006 

EU (27) 3,6   4,1 

Ausztria 3,8   4,3 

Magyarország 2,9   3,5 

Forrás: Eurostat, saját összeállítás 

   

 

    

AUSZTRIA (fő) 2002   2006 

Összlakosság 8 082 121   8 267 948 

65-69 év 326 860   431 982 

70-74 év 325 042   301 955 

75-79 év 286 303   278 845 

80-84 év 177 541   220 717 

85-89 év 86 783   95 958 

90-94 év 39 614   38 709 

95 év és idősebb 7 690   9 686 

Forrás: Statistik Austria, saját gyűjtés 

   

AUSZTRIA (fő) NŐK 2002   2006 

65-69 év 175 930   228 479 

70-74 év 183 409   168 230 

75-79 év 186 064   165 712 

80-84 év 123 926   152 447 

85-89 év 63 854   69 973 

90-94 év 30 507   29 800 

95 év és idősebb 6 285   7 815 

Nők összes 4 163 181   4 245 432 

Forrás: Statistik Austria, saját gyűjtés   
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AUSZTRIA (fő) 

FÉRFIAK 2002   2006 

65-69 év 150 930   203 503 

70-74 év 141 633   133 725 

75-79 év 100 239   113 133 

80-84 év 53 615   68 270 

85-89 év 22 929   25 985 

90-94 év 9 107   8 909 

95 év és idősebb 1 405   1 871 

Férfiak összes 3 918 940   4 022 516 

Forrás: Statistik Austria, saját gyűjtés   

    

    

    

  

Születéskor várható élettartam 2011-ben 60 évesek és a felettiek 

2011.január 1-jén %-ban Férfiak Nők 

EU (27) 76,7 82,6 23,6 

Ausztria  78,3 83,9 23,4 

Magyarország 71,2 78,7 22,9 

Forrás: Eurostat, saját összeállítás   

 

Az adatokból egyértelműen nyomon követhető, hogy a lakosság születéskor várható 

élettartama, valamint a nagyon idős emberek száma drasztikusan nő. 

Az idős embereket ellátó (szociális és egészségügyi) rendszereknek, intézményeknek pedig 

ellátási szerkezetüket tekintve rugalmasan kell reagálniuk ezen változó tendenciákra. Erre most 

bővebben nem térek ki, de az irányvonalakat (tervezés, megvalósítás) tekintve meglátásom 

szerint remekül alkalmazható Amelung, Meyer-Lutterloh, Schmid, Seiler, Weatherly műve.233 

Az ambuláns és tartós kórházi ápolás Ausztriában a pszichiátria, a rehabilitáció és az ápolás 

területeit foglalja magában. Az ápolási szükséglettel rendelkező személyek ellátását biztosító 

                                                 
233 Amelung, Meyer-Lutterloh, Schmid, Seiler, Weatherly: Integrierte Versorgung und Medizinische 
Versorgungszentren. Von der Idee zur Umsetzung. Schriftenreihe des Bundesverbandes Managed Care. 
Medizinische Wissenschaftliche Verlaggesellschaft, Berlin 2006. ISBN 10: 3-939069-05-01, ISBN 13: 978-
3939069-05-8 
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szolgálatok és intézmények a mobil szolgálatokat (Magyarországon ezt a házi gondozással, 

illetve házi ápolással azonosíthatjuk), a nappali központokat (Magyarországon idősek klubja), 

és az állandó ápolást-gondozást biztosító intézményeket foglalják magukba. 

 
Idős-, és ápolási otthonok jellemzői Felső-Ausztriában (1994. november – 2011. 
január)234 
 
 
A dolgozat ezen alfejezetének keretében célom a felső-ausztriai időseket gondozó 

intézményrendszer bemutatása, konzekvenciák levonása, illetve ahol lehet, párhuzam- illetve 

ellentét vonása a magyar, azon belül is Baranya megyei idősek otthonainak strukturális 

vonatkozásában. 

A felső-ausztriai idősek otthonait235 bemutató tanulmány 34 oldalban foglalja össze Felső- 

Ausztria idős-, és ápolási otthonait az alábbi szempontok mentén: az intézmények 

elhelyezkedése a férőhelyek, az intézmények nagysága, a törvényi előírásoknak való 

megfelelés, a szabályoknak megfelelő férőhelyek, az ideiglenes működési engedéllyel való 

rendelkezés szerint. Sorra veszi az egyes lakhatási típusokat, ezen belül is a lakóközösségek, 

lakócsoportok, a rövid időtartamú ápolás, az integrált nappali ellátás, a napközi centrumok 

sajátosságait. Emellett információt ad az intézményekben élők korstruktúrájáról, az újonnan 

belépők, illetve elhalálozottak arányáról, a bent töltött idő hosszáról, a lakók származásáról, 

ápolási szükségleteiről, az ápolási pénz fokozatairól, az átlagos ápolási szükségletről. Kitér 

továbbá az ápoló személyzetre, ezen belül is szakmai képesítésükre, a fluktuációra, etc. 

Az idősek otthonai, illetve az ápolási otthonok számának alakulása fenntartói típusok szerint az 

1994 – 2011 közötti időszak tekintetében megállapítható, hogy Felső – Ausztriában 14 község- 

és 2 egyház által fenntartott idősek otthona fejezte be működését, ugyanakkor 28 a régió által 

fenntartott, 1 a község által fenntartott, valamint 5 egyházi otthon nyitotta meg kapuit, valamint 

több intézmény felújításra került. Az intézmények férőhelyei mindezek által emelkedtek. 2011. 

január 1-jén Felső-Ausztriában 120 elismert idősek otthona-, valamint ápolási otthon működik, 

melyek 50 különböző fenntartó kezében vannak. A regionális fenntartó 75 saját intézménye 

mellett (és ide sorolhatóak a Linz korlátolt felelősségű társaság – Kft – idősek központjai is), 

                                                 
234 (Alten- und Pflegeheime in Oberösterreich – Bericht, Entwicklung November 1994 bis Jänner 2011). Amt der 
Oö. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abteilung Soziales, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, DVR: 
0069264 Jänner 2012 (Lényegi, tartalmi ismertetés általam történő fordítással) 
235 A felső-ausztriai idősek otthonairól bővebb információ olvasható: http://www.altenheime.org/alten-
%20und%20pflegeheime.php 
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melyeknél feltételezhető, hogy megfelelnek az előírt minőségi követelményeknek, 21 községek 

által, valamint 24 egyház, illetve egyesület által fenntartott otthon működik. 

Felső – Ausztria szociális törvényében foglaltak szerint 11.979, az előírt szabályoknak 

megfelelő férőhely áll rendelkezésre, melyből a vizsgálat napján, 2011. január 1.-jén 11.639 

férőhely volt betöltve. A legkisebb otthon mintegy 20-, a legnagyobb mintegy 472 férőhellyel 

működik. A lakók több mint háromnegyede (9075 fő, azaz 75,8 %) 41-130 férőhellyel 

rendelkező intézményben él. A 340 betöltetlen férőhely arra vezethető vissza, hogy egy részét 

szaniterezték, ami miatt nem volt üzemképes, illetőleg néhány otthonban amiatt nem töltöttek 

be férőhelyeket, mert nem volt elegendő (a piacon úgymond rendelkezésre álló!) 

szakszemélyzet. 

 

A férőhelyek megoszlása az intézmények nagysága szerint 
 
kevesebb, mint 41 férőhely mindösszesen 244 férőhely 8 intézményben 

41-80 férőhely mindösszesen 2151 férőhely 31 intézményben 

81-130 férőhely mindösszesen 6924 férőhely 67 intézményben 

131-200 férőhely mindösszesen 1489 férőhely 10 intézményben 

több, mint 200 férőhely mindösszesen 1171 férőhely 4 intézményben 

 

Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező intézmények 
 
Jelenleg mintegy 60 intézmény rendelkezik ideiglenes működési engedéllyel. Az ideiglenes 

működési engedély annak lejártakor meghosszabbítható, ha például szaniterezés-, át-, vagy új 

intézmény építése realizálható. Az ideiglenes működési engedély kiadása a tartományi 

kormányzaton keresztül történik, gyakran a kiadások előirányzatával, illetve egyéb 

feltételekhez kötötten. 

 

Lakóegységek 
 
Felső – Ausztria idősek otthonairól, valamint ápolási otthonairól szóló rendeletének előírása 

szerint a lakóegységeknek csaknem 90 %-ban egy személyes lakóegységnek kell lennie (!). A 

vizsgálat időpontjában az összes férőhely 18,2%-a két-, vagy többszemélyes lakóegység. A 
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privát otthonok 6,8 %-ban két-, illetve többszemélyes lakóegységgel rendelkeznek, mely jóval 

alacsonyabb, mint a községek (13,8 %)-, illetve a regionális fenntartók (21,6 %) esetében. 

26 otthon kizárólag egy személyes lakóegységekkel rendelkezik, mely trend az új építésű 

intézményeknél is egyre inkább megfigyelhető. 

 

A lakhatási koncepciókat tekintve megállapítható, néhány éve intenzív koncepcionális, 

valamint építészeti megújulás a jellemző. Időközben több otthonban is specifikus kínálat jelent 

meg az idős emberek számára, példaként a tanulmány a homogén lakócsoportokat említi. 

Fontos megemlíteni az intézmények esetében a fények és a színek hatását, úgy mint a különféle 

terápiás és hangulatot befolyásoló eszközök jelentőségét, csakúgy mint az otthonban való 

állattartás lehetővé tételét. A cél tehát az, hogy a mindennapjaikat a lehető legnormálisabb 

keretek között élhessék az idős emberek testi-, illetve szellemi akadályozottságuk ellenére. 

 

Házközösségek 
 
Ez egy újfajta szervezeti forma, melynek gyökerei Franciaországban, Hollandiában, illetve 

Németországban találhatóak és Felső – Ausztriában jelenleg két fenntartó által működtetettek, 

melyek az Evangélikus Diakoniewerk Gallneukirchenben, illetve a St. Anna Segítség (St. Anna 

Hilfe) Kft. 2011. január 1-jén ilyen házközösségek keretében a Wels-i, Mauerkirchen -i és 

Gallneukirchen-i idősek otthonában, a názáreti kolostor  szociális centrumában (Sozialzentrum 

Kloster Nazareth) Stadl Paura-ban és a Szent József Házban Gmunden-ben  (Haus St. Josef) 

összesen 378 férőhely állt rendelkezésre. Ugyanezzel a szervezeti formával további házakat 

terveznek létrehozni Linzben (47 férőhellyel), valamint Kremsmünsterben. 

Egy házközösségben maximum 15 idős ember él együtt, ahol a központi szerepet egy nagy 

közös nappali képezi egy beépített konyhával. A centrumban napközben egy bent élést segítő, 

támogató, a mindennapokat koordináló úgymond esetmenedzselő személy tartózkodik, aki főz, 

de egyúttal az együtt főzésre is ösztönöz. Ugyanakkor hagyja, hogy a bent élő személyek napi, 

megszokott életritmusuk szerint éljenek. Nem az ápolási, gondozási szempont tehát a döntő, 

hanem a mindennapok normalitásának megtartása. 

Ez a lakókhoz közeli koncepció elsősorban a dezorientált lakók számára lehetővé teszi, hogy a 

korábbi (egészséges) állapotuknak megfelelő életvitelt folytathassanak. A koncepció továbbá 
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azon személyek számára is egy, a korábban megszokott életvitel fenntartásában segít, akik 

valamilyen testi fogyatékossággal rendelkeznek. 

Belföldi és külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy minden házközösségben élő személy 

profitál ebből a fajta gondozási koncepcióból, ezenkívül a házközösségek nem jelentenek 

konkurenciát az idősek otthonai-, valamint az ápolási otthonok számára, hanem értékes 

adalékot jelentenek a Felső-Ausztriában található tartós bentlakásos intézményi ellátások 

palettáján. 

 

Lakócsoportok 
 
Az általános férőhelyek kétharmada (vagyis 64,2%, illetve 7688 férőhely) lakócsoportok 

keretében működik. 80 idősek otthonában összesen 419 lakócsoport van, mely 

lakócsoportokban átlagosan 20 főt gondoznak. 31 lakócsoport (18 otthonban) kizárólag demens 

személyek rendelkezésére áll. Ez esetben pedig 14 főt gondoznak egy-egy csoportban 

átlagosan. 

 

Rövid időtartamú ápolás 
 

Az átlagos férőhelyeken felül számos idősek otthona rendelkezik a rövid időtartamú ápolásra 

szolgáló férőhellyel. Ezen férőhelyek maximum 6 hétre vehetők igénybe. Általában olyan 

személyek vehetik/veszik igénybe, akiknek a hozzátartozója nyaralni szeretne menni, vagy 

maguk is betegek. Ez az úgymond áthidaló megoldás azok számára is segítséget jelenthet, akik 

egy súlyosabb betegséget követően egy otthonban, intenzívebb ápolás mellett gyógyulhatnak. 

Jelenleg 284, rövid időtartamú ápolást szolgáló férőhely áll rendelkezésre. 

Emellett 57 otthon kiegészítőleg, 25 otthon pedig kizárólag rövid időtartamú ápolást biztosít. 

Az intézményenkénti kapacitás ingadozik, regionálisan eltéréseket mutat. 

 

Integrált nappali gondozás 
 
29 idősek otthonában működik jelenleg integrált nappali gondozás. A célcsoportot azok az 

emberek képezik, akiknek van ápolási és gondozási szükségletük, ugyanakkor járóképesek és 
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szállíthatóak. Ők tölthetnek el egy héten több napot is a nappali központban és igényelhetnek 

étkezést is. Lehetőség van tusolni, vagy fürdeni, illetve ápolási szolgáltatást igénybe venni. 

Ezeken felül mód van különféle aktivitásra és szórakozásra is. 

 

Nappali központok 
 
Az utóbbi 10 évben a nappali központok különféle formában fejlődtek ki Felső-Ausztriában. 

Gyakori, hogy egy nappali központ idősek ápoló-, illetve gondozó otthonához kötötten 

működik, vagy egy ambuláns ápolói szolgálathoz kötve. Jelenleg 417 férőhelyet kínálnak ezek 

a nappali központok. 

A fizetendő térítési díj, kiemelten pedig a szállításért fizetendő díj még nincs kellőképpen 

szabályozva. 

 

Intézményekben élő lakók 
 
Az intézményekben élők 77%-a nő. Csupán néhány esetben kevesebb ez az arány, mint 70 %. 

A lakók 15%-a 75 év alatti, 22,9% 81-85 év közötti, 49,9% idősebb, mint 85 éves. A vizsgálatok 

azt mutatják, hogy az idősek otthonába költöző személyek átlagéletkora kitolódik, 

köszönhetően a mobil és az átmeneti szolgáltatások kiépülésének. 

2010-ben 4019 fő (83,2 év átlagéletkorral) költözött be idősek otthonába. A férőhelyek 33,6 % 

-ra költözött új lakó. 2010 év folyamán 15.567 fő élt valamely felső-ausztriai idősek otthonában. 

Ugyanezen időtartamban 3.378 fő hunyt el. Ez az otthonban élők 21,7 %-a. 

Összehasonlításképp 2002-ben: 

3233 fő (81 év átlagéletkorral) költözött be valamely idősek otthonába, vagyis a férőhelyek 

27,8%-ára jött új lakó. 2929 fő (20,2 %) hunyt el. 

Elhalálozási arány az intézménybe való beköltözést követően 2010-ben 

256 fő (7,6%) az első négy héten belül hunyt el 

395 fő (11,7 %) 2-3 hónap közötti időtartamot élt az otthonban 

263 fő (7,8 %) 4-6 hónap közötti időtartamot élt az otthonban 
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721 fő több mint 5 évet töltött az otthonban 

A lakók ápolási szükséglete, ápolási pénz fokozatok 
 

A lakók 0,57 %-a a vizsgálat napján még nem rendelkezett ápolási pénzzel és az ápolási 

törvényben foglaltaknak megfelelő ápolási fokozattal. 11,3 % részesült ápolási pénzben az 1 és 

2 ápolási fokozatnak megfelelően, 18,5 % a 3-as, 51,5 % a 4-es és 5-ös, 18,1 % a 6-os és 7-es 

ápolási fokozatnak megfelelően. A vizsgált időszakban jelentősen azon lakók aránya, akik a 3-

5 közötti ápolási fokozatba sorolhatók (41 %-ról 70 %-ra!). Azon személyek aránya pedig 

jelentősen lecsökkent (19,8 %-ról 0,6 %-ra) akik semmilyen ápolási szükséglettel nem 

rendelkeztek. Az 1998 – 2000 közötti időszakban a 4-es ápolási fokozatba tartozók arányának 

7,2 %-os növekedése az ápolási pénzről szóló törvény változásának volt köszönhető. Azok a 

személyek, akik 3-as ápolási fokozatba tartoztak, de több mint havi 160 óra ápolási 

szükséglettel rendelkeztek, azokat automatikusan a 4-es ápolási fokozatba sorolták át 

(elsősorban demenciában szenvedők). 

Átlagos ápolási szükséglet 
 
Minden otthon rendelkezik egy úgynevezett, a lakókhoz viszonyított, kötelezően előírt létszám 

minimummal. Ez az átlagos ápolási szükséglet mércéje. Minél magasabb ez a szám, annál 

csekélyebb a lakók átlagos ápolási szükséglete. Felső-Ausztriában ez a szám 1996-ban 1:4,33-

hoz, 2011-ben pedig 1:2,40-hez. Ez azt jelenti, hogy 1996-ban egy heti 40 órában alkalmazott 

ápoló 4,33 főt gondozott, míg 2011-ben 2,40 főt. Megállapítható, hogy a lakók ápolási 

szükséglete jelentősen megemelkedett, egyebek mellett pedig jelentős eltérések tapasztalhatók 

az egyes otthonok tekintetében. Az idősek otthonait működtető fenntartók esetében az 

arányszám az alábbiak szerint alakul: regionális fenntartó: 1: 2,34; községek: 1: 2,68; rend, 

egyesület: 1: 2,45. 

Egyes intézmények esetében az arányszám 1: 1,91 és 1:4,02 között mozog. Az otthonok 19,2 

%-a esetében egy-egy gondozó 2,64 főt ápol, ami 10%-kal haladja meg a tartományi átlagot. 

Ápoló személyzet 
 
A törvényi előírásnak megfelelően 
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Ápolási pénz fokozat236   Személyzet   Lakók száma 

Nem részesül ápolási pénzben  1  :  24 

1. fokozat    1  :  12 

2. fokozat    1  :  7,5 

3. fokozat    1  :  4 

4. fokozat    1  :  2,5 

5. fokozat    1  :  2 

6. fokozat    1  :  1,5 

7. fokozat    1  :  1,5   

 

Fenti táblázatot értelmezve tehát például 4 lakó részére, akik a 3. ápolási fokozatba sorolhatók 

1 fő főállású ápolót kell foglalkoztatni. 

                                                 
236 Ápolási pénz (Pflegegeld) fokozatok (forrás: https://www.bundessozialamt.gv.at/basb/Pflege/Pflegegeld ) 
2011. 01.01-től 

1. fokozat: több mint 60 óra ápolási szükséglet havonta EUR 154,20  

2. fokozat: több mint 85 óra ápolási szükséglet havonta EUR 154,20 
3. fokozat: több mint 120 óra ápolási szükséglet havonta EUR 442,90 
4. fokozat: több mint 160 óra ápolási szükséglet havonta EUR 664,30 
5. fokozat: több mint 180 óra ápolási szükséglet havonta + állandó készenlét EUR 902,30 
6. fokozat: több mint 180 óra ápolási szükséglet havonta + koordinálatlan gondozás EUR 1.260,00 
7. fokozat: több mint 180 óra ápolási szükséglet havonta  + mozgási képtelenség  EUR 1.655,80 

 
Megfigyelhető, hogy az évek előrehaladásával, a lakosság elöregedésével egyenes arányban nő az ápolási 
pénzben részesülők aránya. 
Felső-Ausztria: 

  2008 2009 2010 2011 

Összesen 67.738 69.832 71.098 70.729 

Ápolási fokozatok 
szerint   

1. fokozat 14.121 14.102 14.476 14.863 

2. fokozat 22.962 22.816 23.143 21.903 

3. fokozat 11.728 12.212 12.634 12.866 

4. fokozat 9.334 9.182 9.130 9.062 

5. fokozat 6.120 7.276 7.558 7.790 

6. fokozat 2.027 2.547 2.533 2.590 

7. fokozat 1.446 1.697 1.624 1.655 
Forrás: Oberösterreich Zahlen & Fakten. Jahresausgabe 2012. Eine Publikaton der Abteilung Statistik beim Land 
OÖ. 4. Auflage, März 2013. DVR: 0069264 p.: 38. (saját fordítás) 
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Magyarországon az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 2. mellékletének 2. pontja tartalmazza az idősek 

otthonában alkalmazandó létszámfeltételeket, így az ápolói létszámfeltételeket is.237 Hogy teljes legyen 

az összkép, fontos kiemelni, hogy az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 68/A (3) bekezdése értelmében: „Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a 

jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet 

megállapítása esetén nyújtható”. 

Vagyis egy 100 férőhelyes (ahol személyenként napi legalább 4 órás ápolási szükséglet megléte 

áll fenn, de az ápolási szükséglet ennél csak több lehet!) intézmény esetében ez egész pontosan 

azt jelenti, hogy a 24 (főállású) ápolóból 1-1 ápoló, mindössze naponta 2-2 személyt láthat(na)! 

el. 

Margit Mayr238 az alábbiakban foglalja össze az idősek állandó ápolást, gondozást biztosító 

intézményrendszerét: 

Akut betegellátást biztosító intézmények 
 
Ezen megnevezés alatt olyan intézményeket értünk, melyek 

 az egészségi állapotra vonatkozó megállapításokat megtételéhez vizsgálatokat 

végeznek 

 operatív beavatkozások foganatosításáért felelősek 

 kezelésekkel különféle betegségek gyógyítását végzik orvosi ellátás, ápolás révén. 

A finanszírozás a szövetség és megyék közötti megállapodásban foglaltaknak megfelelően 

történik (2008-2013 között). 

Rehabilitációs klinikák 
 
A rehabilitációs klinikák esetében az alapvető rehabilitációs cél az, hogy a páciens olyan 

egészségi állapotbeli változást érjen el, hogy lehetőség szerint más segítsége nélkül, ismét 

önálló életvezetésre, munkavégzésre, vagy képzés elvégzésére legyen képes. 

                                                 
237 ápoló, gondozó (100 férőhelyre vetítve 24 fő) Az idézett törvény 2014. január 4-ei állapota szerint! 
238 Margit Mayr/Markus Lehner: Herausforderungen der Integrierten Versorgung im Alter. Probleme und 
Perspektiven. Forschungsreihe Leben im Alter. Wagner Verlag, Linz, 2009. ISBN 978-3-902330-37-6 p.: 17. 
Tabelle 2: Institutionen stationärer Versorgung. (Fordítás általam.) 
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Az orvosi rehabilitáció esetében a finanszírozás különféle biztosító társaságok (AUVA, PVA, 

KW) révén valósul meg. 

Idős-, és ápolási otthonok 
 
A lakók alapgondozását úgymond az „átlagos magánháztartás” szemlélete felé igyekeznek 

orientálni. Ugyanakkor szükség esetén biztosítani kell pszichoterapeuták, logopédusok, 

ergoterapeuták, pszichológusok által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

A fenntartónak biztosítani kell továbbá, hogy amennyiben a lakónak segítségre van szüksége, 

illetve gondozásra szorul, akkor is saját lakrészében maradhasson. Az áthelyezés megengedett, 

amennyiben a lakó aktuális jól-létévével nem elégedett. 

 

A finanszírozás az 1998 évi SHG239 törvényben foglaltaknak megfelelően a regionális szociális 

segítséget nyújtó fenntartók által történik. 

Érdekes dologra lettem figyelmes. Felső-Ausztriában az orvosi kamara évek óta idősek 

otthonában alkalmazott orvos felvételét szorgalmazza.240) Ez Magyarországhoz képest azért 

tekinthető érdekesnek, mert nálunk rendelet rögzíti, hogy az idősek otthonában – az otthonban 

élő idősek létszámától függően – orvos alkalmazása szükséges241, vagyis nálunk ez már évek 

óta – hozzá kell tennem, jól! – működik. A korábban Baranya Megyei Önkormányzat által 

fenntartott Kastélypark Időskorúak Otthonában a fentebb hivatkozott jogszabályban előírt és 

ezzel összefüggésben alkalmazott intézményi orvos - az intézmény akkori főnővére által 

készített beszámoló242 értelmében – a kötelezően előírt heti óraszámon felül, az intézmény lakói 

összetételéből adódó egészségügyi állapotok miatt - több esetben is biztosított az intézmény 

lakói számára orvosi ellátást. Az intézmény jól felszerelt orvosi szobával rendelkezik, ami 

nagyban megkönnyíti a lakók helyben történő orvosi ellátását. Továbbá: „A doktornőtől sok 

támogatást kapunk lakóinkkal kapcsolatban, együttes határozott fellépéssel sok burjánzó problémát 

fékeztünk már meg együttműködésünk rövid ideje alatt”.243 

                                                 
239 Sozialhilfegesetz 
240 Margit Mayr/Markus Lehner: id.mű 
241 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről. 8.2. melléklet. Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM 
(letöltés: 2013. 11.28.) 
242 Kerekesné Óbert Edit (intézményvezető ápoló Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak 
Otthona görcsönyi telephely) 2008. I. félévi szakmai beszámoló 
243 Gágó Istvánné – Jakab-Kovács Rózsa (szakmai vezetők Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark 
Időskorúak Otthona keresztespusztai telephely) 2009. évi ápolási-gondozási beszámoló 
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Valószínűsíthetőnek tartom, hogy intézményi orvos alkalmazásának hiánya esetén – az 

intézményben élő lakók napi minimum 4 órás gondozási szükséglet fennállását figyelembe 

véve – akut esetekben a kórházakra sokkal nagyobb teher hárulna. Nem egy esetben az 

intézményi orvos jelenléte, intézkedése elegendőnek bizonyul. Emellett az intézmény teljesíti 

a jogszabály által előírt teljes körű ellátás keretében biztosítandó egészségügyi ellátást) 

Ezzel kapcsolatban azonban a szabad orvosválasztás jogát látják veszélyeztetve. 1995 óta Linz 

városa által működtetett idősek otthonaiban, modellkísérlet keretében alkalmaznak orvost. Az 

idősek otthonába való beköltözést követően a lakónak lehetősége van választani az intézmény 

orvosa, valamint saját háziorvosának megtartását illetően. Későbbi orvos váltás lehetséges. 

Tisztázatlan azonban, hogy ki biztosítja a helyettesítést az orvos továbbképzésen való 

részvétele, betegség, szabadság esetén. 

A rendszer (egészségügy, illetve szociális) egészét tekintve intézményi orvos alkalmazása 

esetén annak gazdasági előnyök is mérhetők lennének az alábbiakban: a kórházba való 

beutalások száma erősen lecsökkenthető lenne. Felső-Ausztria intézményvezetőinek 

munkaközössége szerint azonban az intézményi orvos néhány órás jelenléte unrealisztikus ezen 

cél eléréséhez. 

Mayr itt egy berlini modellprogramot említ, mely az „Ápolás plusszal” elnevezést viseli és 

melynek keretében 37 ápolási otthon 3500 lakója számára biztosítanak orvosi ellátást. 12 

intézményben szerződéses orvosok, míg 25 intézményben alkalmazott orvosok biztosítanak a 

bentlakók részére orvosi ellátást. (A szerződéses orvosok honoráriuma 200 Euró 

páciensenként). A modellprojekt által lehetővé válik: 

 a 24 órás hívási készenlét (ügyelet) 

 heti vizitek 

 rendszeres interdiszciplináris csoportmegbeszélések 

2005-ben kimutatható volt, hogy csökkent a kórházi beutalások száma, valamint a 

gyógyszerekre fordított kiadások is, ami az orvosok honoráriumára fordított többletkiadások 

ellenére is 2,7 millió Euró megtakarítását eredményezte. 
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A Felső-Ausztria idősek ellátási rendszerének vizsgálatára készített tanulmány244 központi 

témája az idősek ellátását végző különböző intézmények átmeneteiből adódó problémaanalízis, 

melynek elvégzését az alábbi kutatói kérdések segítették: 

 Mely folyamatok figyelhetők meg a pácienseknél, illetve lakóknál a kórház, idősek és 

ápolási otthonok, valamint rehabilitációs klinikák közötti átirányításkor? 

 Milyen problématerületek figyelhetők meg a kiválasztott ellátási régiókban? 

 Fennállnak-e a megfigyelt ellátási régiókban formális vagy informális kapcsolatok a 

fenntartók, illetve foglalkozási csoportok között egy integrált ellátás értelmében? 

 Mely összeggel lehet az ápolási szükséglettel rendelkező idős emberek érdekében az 

információs és kommunikációs technológiákat optimalizálni és a hálózatokat fedezni? 

Hogyan értékelik az egyes IT megoldásokat a lehetséges felhasználók? 

  

A kutatás által lefedni kívánt kérdés, illetve témakörök az alábbiakban foglalhatók össze: 

I. témakör: Ellátási hálózatok (releváns szakirodalom feldolgozásával, az 

ellátórendszerben dolgozó szakemberekkel történő interjúkkal, az idős-, illetve 

ápolási otthonokban dolgozó ápoló személyzet kvantitatív megkérdezésével, a 

nemzeti és nemzetközi legjobb gyakorlatok elemzésével) 

II. témakör: Ellátási folyamatok (az ápolást átvezetések, meghatározott folyamatok 

„van” tényezőinek kiemelése, a gyenge pontok folyamatelemzése és értékelése, a 

folyamatfejlesztéshez szükséges javaslatok fejlesztése) 

 

Az integrált ellátás rendszer (egészségügy, valamint szociális ellátás) egészét tekintve a 

vizsgálat az ápolást biztosító intézmények, idős-, és ápolási otthonok, kórházak, és 

rehabilitációs intézmények közötti átmenetek szemügyre vételezésével történt. A vizsgálat 3 

felső-ausztriai ellátási régióra (Linz központi térsége,245 Wels központi térsége246, illetve 

                                                 
244 Margit Mayr/Markus Lehner: id.mű pp: 51-56 
245 AKH Linz, Spitalspartnerschaft Krankenhaus der Barmerzigen Brüder und Barmherzigen Schwestern Linz, 
Landes-Nervenklinik Wagner-Jauregg, UKH Linz, Seniorenzentren Linz GmbH – Alten- und Pflegeheime 
Spallerhof, Keferfeld Oed und Neue Heimat, Alten- und Pflegeheime der Kreuzschwestern GmgH – Altenheim 
Rudigier, Bezirksalten- und Pflegeheim Hörsching, Sozialberatungsstellen der Bezirke (Sozialhilfeverbände) 
246 Klinikum Wels-Grieskirchen, Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen – Haus für Senioren Wels, Alten- 
und Pflegeheime der Franziskanerinnen von Vöcklabruck GmbH – Marienheim Gallspach (Grieskirchen), Alten- 
und Pflegegheim Stefaneum der Marktgemeinde Pram (Grieskirchen), Alten- und Pflegeheim Marchtrenk, 
Bezirksalten- und Pflegeheim Peuerbach (Grieskirchen), Sozialberatungsstellen der Bezirke (Sozialhilfeverbände) 
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Pyhrn/Eisenwurzen247) terjedt ki. Az ellátási régiók kiválasztásánál ügyelni kellett arra, hogy a 

vidéki és a városias vonal is megjelenjen. 

A szakirodalom elemzés rámutatott arra, hogy az idősebb, különféle krónikus betegségben 

szenvedő személyek számos intézmény (szociális tanácsadói szolgálat, mobil ápolói szolgálat, 

kórház, rehabilitációs klinika, idősek ápolási otthona, gyógyszertár, önkormányzat, 

betegbiztosítók etc.), illetve szakszemélyzet (általános orvosok, szakorvosok, mentősök, mobil 

terapeuták, esetmenedzser etc.) között mozognak az ellátórendszerben, ahol az ellátórendszerre 

„rászoruló” személyeknek, illetve hozzátartozóiknak kell megtalálniuk a számukra releváns 

intézményeket, személyeket. A rendszerek közötti, mondhatjuk „átvezető folyamatoknak” az 

alábbi szempontokat kell figyelembe venniük: 

 az ápolási szükséglettel rendelkező idős emberek igényei, 

 a hozzátartozók igényei 

 a szakszemélyzet (orvosok, ápolói személyzet, hivatalok) igényei. 

Az ellátórendszerek közötti mozgás kvázi azonnal elkezdődik, amikor az idős ember egy 

kórházi tartózkodása után (szélütést, vagy sérülést követően) már nem képes arra, hogy 

otthonában továbbra is egyedül maradjon, hanem szükségessé válik egy idősek otthonában 

történő elhelyezés. 

A komplexebb ellátási esetek között fontos az idősek otthonába egyre nagyobb számban 

bekerülő demens248 idős személyeket. Az osztrák ellátórendszert tekintve itt elsősorban azon 

kérdés merül fel, hogy milyen ápolási fokozatba sorolható a demens személy (hisz nemritkán 

magasabb ápolói szükségletet jelent, mint a 7. ápolási fokozatba tartozó személyek általában). 

Ehhez társul még a nehéz ápolási esetek emelkedő száma is. 

Az alapprobléma itt is hasonlóan fogalmazható meg, mint a magyarországi idősek otthonai 

esetében: az egyre nehezebb ápolási esetek nem vonták maguk után az ápolói létszám 

felemelését. Szorosan idekapcsolódik még a haldoklás fázisában történő egyéni gondozás 

kérdése is (palliatív ellátás).  

                                                 
247 OÖ. Gesundheits- und Spitals AG – Landeskrankenhaus Kirchdorf und Steyr, Kreuzschwestern Sierning GmbH 
– Krankenhaus Sierning und Alten- und Pflegeheim St. Josef, Stadt Steyr – Alten und Pflegeheim –Münichholz 
und Tabor, Alten- und Pflegeheim der Gemeinde Ried im Traunkreis, Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall, 
Bezirksalten- und Pflegeheim Kirchdorf und Micheldorf, Sozialberatungsstellen der Bezirke (Sozialhilfeverbände) 
248 A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona keresztespusztai telephelyén – ahol 
speciálisan demens részleg is kialakításra került – is megfigyelhető, hogy a 70 fős létszámból, 2008. december 31-
én 36 fő súlyos demens személy (ebből 29 fő nő és 7 fő férfi), míg 1 évvel később, 2009. deember 31-én 40 fő 
súlyos demens (29 fő nő és 11 fő férfi) élt. 
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Szükséges megfogalmazni úgy vélem ennek kapcsán azt az igényt, hogy a magyarországi 

idősek otthonaiban is szükséges lenne palliatív gondozást aktívan végző szakszemély(zet). 

(Jelenleg a képzés hospice alapozó tanfolyam, hospice szakápoló és koordinátor képzés 

formájában elérhető. Jó néhány idősek otthonában dolgozó ápoló elvégezte ugyan pl. a hospice 

alapozó tanfolyamot a továbbképzési kötelezettség teljesítése céljából, de speciálisan a 

haldokló(k) gondozását végző személy nincs az intézményekben. Itt is inkább a haldokló 

személy ápolási szükségletének kielégítésére való koncentrálás figyelhető csupán meg) 

Figyelembe véve azonban az általam a dolgozat több pontján tett megállapításnak, mely szerint 

az idősek otthonainak évről-évre csökkenő költségvetése, mindinkább a jelenlegi 

intézményrendszer ellehetetlenítését okozza, így az ápolás – gondozás holisztikus szemléletét 

szem előtt tartva, nagyon fontos szerepe lehet például az önkéntesek képzésének. 249 Ezt 

figyelembe véve például a baranyai megyei idősek otthonai (nyilván az alapítvány ellátási 

területének megfelelően) akár feladat-ellátási szerződést is köthetnének a Pécs-Baranyai 

Hospice Alapítvánnyal, pláne hogy az alapítvány célja is az, hogy: „minél nagyobb számban 

tudjanak megfelelően felkészült önkéntesek bekapcsolódni a betegek és családjuk ellátásába, 

illetve munkájukkal támogatni a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány tevékenységét”250 

Térjek csak vissza az ausztriai ellátórendszert vizsgáló tanulmány megállapításaihoz. 

Az ellátórendszerekre vonatkozó következtetések megfogalmazása tekintetében a 

tanulmányban olvasható alábbi megállapítás Ausztria mellett úgy vélem az alábbi megállapítás 

Magyarországra is vonatkoztatható: „Tapasztalatom szerint a valóságban ténylegesen nincs 

fejlődés. Az emberek sokat beszélnek erről szimpóziumok, előadások keretében. Mindenhol 

beszélnek a kórház és szociális terület közötti átmenetről.”251 

Szakemberek rávilágítottak továbbá arra is, (mely ugyancsak megfigyelhető hazánk esetében 

azzal a különbséggel, hogy a szociális ellátásokat máshogy nevezzük) hogy abban az esetben, 

amikor nem áll rendelkezésre elegendő gondozási hely a rövid-, illetve hosszú időtartamú 

ápolásban, rehabilitációs intézményben, vagy mobil ápolói szolgálatban, akkor megnő a 

kórházi tartózkodás ideje. Az idős ember – esetleg idő előtti - kórházból történő kikerülése, 

                                                 
249 Ennek kapcsán fontos kiemelnem, hogy a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány sikerrel indult a Norvég Civil 
Alap által kiírt mikro pályázaton, melynek keretében ingyenesen szervezhet hospice önkéntes képzést. Az első két 
modul megtartására 2013. november 23-án került sor. A végzett önkéntes hallgatóknak az oktatás óraszámával 
megegyező időtartamban (önkéntes szerződéssel) önkéntes munkát kötelesek végezni a Pécs-Baranyai Hospice 
Alapítványnál. 
250 http://www.pecshospice.hu/category/%C3%ADr%C3%A1s-kateg%C3%B3ria/%C3%B6nk%C3%A9ntes-
k%C3%A9pz%C3%A9s 
251 Margit Mayr/Markus Lehner: id.mű pp:66-67. 
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viszont az idősek otthona ápolói személyzetére ró többlet ápolási terhet. Az orvosok 

megállapításaiból nyert összegzés252 remekül rávilágít a lényegre, mely szerint: „Ide-oda 

tologatjuk az embereket két rendszer253 között, egy nagy cél érdekében, mégpedig hogy a 

saját terület részére költségeket spórolhassunk meg”. 

A Margit Mayr és Markus Lehner által koordinált kutatás különösen nagy hangsúlyt fektetett a 

szociális és egészségügyi ellátást végző intézmények, személyek közötti együttműködési 

hálózatok feltérképezésére. A vizsgálatokból megállapítást nyert, hogy a hozzátartozók (60 %) 

és az intézmények ápoló személyzeteinek (58 %) szerepe a leghangsúlyosabb. Harmadik helyen 

(52 %) szerepel a szállítást végző mentőszolgálat. A mentő szolgálat munkatársainak nagy 

szerepe van a különböző ellátást nyújtó személyek, intézmények közötti információ cserében.  

Amikor még jómagam is intézményvezetői teendőket láthattam el a Baranya Megyei 

Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthonában – kapcsolódva  Mayr-hoz és Lehner –hez 

a tekintetben, hogy kiemelten vizsgálták a hozzátartozók és az ápoló személyzet szerepét, 

(kiemelten pedig a kommunikációs hálózatok minőségét) - ugyancsak fontos szerepet szántam 

az intézmény lakóinak, dolgozóinak elégedettségi mértékének, az intézmény egészét jellemző 

kommunikációs folyamatok minőségének feltérképezése mellett a hozzátartozók 

véleményének megismerésének.  

2008-ban a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat, 2009-ben és 2010-ben pedig általam 

készített kérdőívvel mértem fel az egyéni véleményeket. A kérdőív kitöltése minden esetben 

önkéntes és anonim volt.  (elégedettségi kérdőívek és feldolgozásuk eredménye ld. 8. számú 

melléklet) 

A korlátokról: 

„Ha az ember azt mondhatná, hogy ez egy egységes, egészségügyi és szociális ellátórendszer, 

ahol minden egy közös kalapból van finanszírozva, akkor sokat spórolhatnánk. Az idősek 

otthonainak lakóit pedig nem kellene kiszakítani, és a mentővel valahová elvitetni”.254 

Az egészségügy és a szociális rendszer kettős finanszírozása jelenti tehát a probléma gyökerét. 

                                                 
252 Modulbericht (BI): ärzte /ärztinnen, KH2008, MM, in: Margit Mayr/Markus Lehner: id.mű p: 68. 
253 Szociális, illetve egészségügy 
254 Margit Mayr/Markus Lehner: id.mű p: 83. 
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A tanulmány az ápolói és gondozói hálózat közötti hatékonyabb kommunikációra egy komplex 

számítástechnikai hálózat működtetését sürgeti, mely: 

 gyors, bonyodalmaktól mentes információáramlást,  

 az aktuális ápolási adatok és szedett gyógyszerek azonnali lehívását, 

 drágább kettős vizsgálatok elkerülését, 

 bővebb rendelkezésre álló adathalmaz tágabb döntési kompetenciát, 

 időmegtakarítást, 

 szakterületenként szűrt és csak a legszükségesebb információkhoz való hozzájutást 

(adatdömping helyett) tesz lehetővé,255 

 

 

 

Negatívumként: 

 az adatvédelem kérdésességét,  

 a bejelentkezés várakozási idejét,  

 technikai  problémákat,  

 adatelérhetőségi problémákat,  

 több személy azonos időben történő hozzáférése nem lehetséges256,  

 a betanulási fázis időigényességét,  

 nagy hibaszám lehetőségét a bevezető fázisban 

szükséges megemlíteni. 

Margit Mayr kutatásában bizonyítást nyer tehát, hogy az idősek teljes értékű, megfelelő 

minőségű gondozása az egészségügyi és szociális ellátórendszer integritásával valósul meg 

(ahol is fontos tényezőként merül fel és kiemelendő a párhuzamosság kérdése). A legidősebbek 

magas minőségű ellátása a közösség, társadalom, úgymond rendszerekben való gondolkodása 

révén jöhet csak létre.  

                                                 
255 Margit Mayr/Markus Lehner: id.mű p:112. 
256 Szerintem Tiem Viewer-rel ez lehetséges?! 
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Erre való tekintettel dolgozatomban fontosnak tartom összefoglalni Ausztria nemzeti – 

egészségügyi fejlődés modelljeit – az alábbi táblázatban foglaltak mentén:257 

Koncepciók258 

QIK ÜLP HKP MedTOGETHER pik Kritériumok 

Megbízó 

Szövetség Szerkezeti 

Bizottsága 

Felső-Ausztria 

kórházai 

A bécsi 

Vöröskereszt 

Hanusch Kórház 

kutatóintézete  

Szövetség Szerkezeti 

Bizottsága Bécs 

Jellemzés 

A projektpartnerek 

szisztematikus 

Benchmarkingja 

Prof Böhm ápolási 

modelljének 

átültetése 

a mobil szolgálat 

általi"elengedési, 

elbocsátási 

menedzsment" 

az ambuláns és 

állandó ellátást 

biztosító intézmények 

metszéspontjainak 

menedzsmentje 

Gondozási fázisok 

szemrevételezése 

Célok 

Páciens orientálás, 

egészség, dolgozók 

orientálása, 

finanszírozási 

eszközök 

optimalizálása 

orvosi, szociális és 

gazdasági haszon, 

ellátási hézagok 

megszüntetése 

Gondozási 

metszéspontok 

menedzsmentje  

Páciens orientálás, 

más szereplők 

elégedettsége, 

metszéspont 

menedzsment 

optimalizálás, 

fenntartható 

intézkedések 

integrált kiutalási és 

elbocsátási 

menedzsment, 

integrált 

betgeggondozás, a 

régiókból történő 

páciensbevonás 

A vizsgálat 

célcsoportja 

A kórházban ellátott 

pánciensek páciensek páciensek 

Kórházi vizsgálati 

csoportok páciensek 

Eset 

menedzsment   A képzés tartalma 

Michael Ewers-féle 

esetmenedzsment 

Metszéspontok 

koordintora javasolt 

esetmenedzsment az 

elbocsátás, 

elengedés 

előkészítésekor 

Cselekvések 

4 modellprojekt 

metszéspontjainak 

feldolgozása 

Eset és gondozási 

menedzsment 

képzési program 

Egy "elbocsátási, 

elengedési 

menedzsment" 

lefolytatása 

Vezérfonal a 

metszéspontok 

menedzsmentjének 

optimalizálásához 

cselekvési 

dokumentumok, 

egész Ausztriában 

átültethető legjobb 

gyakorlatok, 

szolgáltatási 

standard 

                                                 
257 Margit Mayr und Markus Lehner: Zwischen mobiler Pflege und Krankenhaus. Eine prekäre Schnittstelle der 
Versorgung im Alter. Linz, 2008. Gesundheitswissenschaften 33. p.: 65. (saját fordítás) 
258 QIK  Qualität im Krankenhaus (1998-2000) 
ÜLP      Überleitungspflege (1998 óta) 
HKP      Entlassungsmanagement durch ambulante Anbieterorganisationen 
pik        PatientInnenorientierte Integrierte Krankenbetreuung 
MedTOGETHER (2002-2004) 
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Gyakorlatba 

történő átültetés  

A gyakorlatban 

történő 

együttműködési 

koncepciókra való 

törekvés  

A modell Felső-

Ausztria szerte 

történő bevezetése 

A gyakorlat 

átvevése a Hanusch 

Kórháztól 

Metszéspont mátrix 

(Felső-Ausztria 

Orvosi Kamara) 

30 gondozási 

cselekvés, 20 

ajánlás 

 

Egészségügyi koncepciók Németországban 
 
Mayr egy másik könyvében259 többféle egészségügyi fejlődési koncepciót is bemutat más 

országok (Trajekt Modell – USA, PRISMA – Kanada, valamint Netzwerk im Alter;  

Sektorübergreifende Kooperation und Vernetzung (SKV); Praxisnetz Nürnberg-Nord (PNN) 

Németország) példáján. A dolgozatom témája szempontjából (leginkább fejlett nyugat-európai 

államokra fókuszálva) fenti koncepciókból a németországi modelleket mutatom be.260 

 

Hálózatok időskorban261 (1998 óta) 
 
A „Jövő 2000 Időseket Segítő Támogatási Modellprogramok” a tartományi minisztérium 

család, idősek, nők, gyerekek és fiatalok programja, mely az orvosi, terapeutás, geriátriai, 

gerontopszichiátriai ellátás képviselőit fogja össze és az alábbi célokat definiálja: 

 időseket gondozó intézmények együttműködése 

 konkurens helyzetek és információs deficitek leépítése 

 minőségi színvonal emelése 

 az idős emberek és hozzátartozóik igényeihez igazodó szolgáltatási kínálat jobb 

összehangolása. 

Mindez kooperáció menedzsment, eredmény és ügyfélorientált moderálás, nyilvánossági 

tevékenység és marketing, a technikai kommunikáció koordinációja (a hálózati folyamatok 

tervezése, megvalósítása, továbbfejlesztése) által. 

A „Netzwerk im Alter” a betegeket, időseket ápoló hozzátartozók számára nyújt szociális 

szolgáltatásokat és optimalizálja az ügyfél orientáltságot. A programot az EUROFAMCARE 

2006 „jó gyakorlatnak” minősítette, továbbá „Egészségügyi Díj 2000” kitüntetéssel is illették. 

                                                 
259 Margit Mayr und Markus Lehner: Zwischen mobiler Pflege und Krankenhaus. Eine prekäre Schnittstelle der 
Versorgung im Alter. Linz, 2008. Gesundheitswissenschaften 33. pp: 72-76 
260 Megjegyzés: fordítás általam 
261 Netzwerk im Alter (fordítás általam) 
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Szektorokat átfogó együttműködés és hálózat262(2000-2006) 
 

A programot az egészségügyi minisztérium és a bajor munka és szociális rendjéért, családokért, 

nőkért felelős állami minisztérium támogatta Augsburg/Aichach-Friedberg térségében, az 

előző projekthez hasonlóan azzal a céllal, hogy az idősek ellátását biztosító (egészségügyi és 

időseket gondozó) intézmények között jobb és hatékonyabb együttműködés valósuljon meg. A 

regionális hálózati struktúrák felépítéséhez mindenekelőtt az alábbi kérdések megválaszolása 

szükséges: 

 Mit akarunk elérni? 

 Ki kicsoda az ellátási régióban? 

 Melyek a legfontosabb témák? 

 Hogy járunk el? 

 Elértük a célunkat? 

 Hogy biztosíthatjuk a fenntarthatóságot? 

 Melyek egy hálózat sikerfaktorai? 

Az SKV projektben paradigmaváltás történt a konfrontációról a kooperáció és partnerség 

irányába. Felismerték a közös felelősség szükségességét egy teljes ellátási láncolat érdekében. 

Praxishálózat Észak Nürnbergben263 (2000 óta) 
 

A program keretében a bayerni Orvosbiztosító Szövetség, a betegbiztosítók, és a Család, 

Idősek, Nők és Fiatalok Szövetségi Minisztériuma által egy egyedülálló rendszert sikerült 

felépíteni, mely különösen a krónikus betegségben szenvedő idősek részére biztosít átfogó 

orvosi, ápolói ellátást. 

A hálózatot az alábbi szervezetek alkotják: kórház, rehabilitáció, idősek ápoló és gondozó 

otthonai, gyógyszertár. A páciens pedig ezen szervezetek között a koordinálást segítő orvos, 

szakorvos és a nürnbergi otthonápolói szolgálat (HomeCare) révén mozog. 

Ez a szövetség vezérfonalakat adott az ambuláns és állandó ápolást biztosító intézmények 

számára.  

                                                 
262 Sektorenübergreifende Kooperation und Vernetzung (SKV) (fordítás általam) 
263 Praxisnetz Nürnberg – Nord (PNN) 
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A program előnyei: 

 szakszerű, helyi, és aktuális 

 csökkenti a szükségtelen és indokolatlan kórházi beutalások számát 

 szakorvosi háttérrel rendelkező háziorvosi készenléti szolgálat a szabályszerű 

konzultációs időkön kívül 

 sztenderdizált kommunikációs utak a háziorvosok, szakorvosok és kórházak között. 

 

A modellprojektek közös vonása az eset és ápolási menedzsment („Case and Care 

Management”), valamint az, hogy a projektek középpontjában a páciens (és hozzátartozói) áll. 

 

 
„Nahtstelle Projekt”264 
 
 
A Projekt a Leben im Alter265 (LIA) kutatási sorozat keretében 2006. szeptemberétől – 2007. 

augusztusáig tartott és a kórházak, valamint ambuláns ápolás metszéspontjait266 vizsgálta. A 

projekt központi célja az idős páciensek (és hozzátartozóik) egyéni elvárásainak és a szociális 

és egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos tapasztalatainak összegzése, konzekvenciák 

levonása. A vizsgálat Felső-Ausztriában Phyrn/Eisenwurzen, valamint Linz központi 

térségében267 zajlott, az alábbiak szerint. A vizsgálat 6 modulból állt össze.  

                                                 
264 Margit Mayr und Markus Lehner: Zwischen mobiler Pflege und Krankenhaus. Eine prekäre Schnittstelle der 
Versorgung im Alter. Linz, 2008. Gesundheitswissenschaften 33. pp.: 79-161 
265 Élet Időskorban 
266 „Nahtstelle Krankenhaus – ambulante Pflege” (fordítás általam) 
267 Részt vevő intézmények: 

A vizsgált 
terület 

A vizsgált 
szolgáltatások Fenntartóik Szakterület Régió/körzet 

ambuláns 
ellátás 

mobil szolgálat 
(Mobiler Dienst) 

Caritas Oberösterreich 
Altenhilfeverein idősgondozás Linz 

Evangelisches 
Diakoniewerk idősgondozás Linz 

Miteinander GmbH idősgondozás Linz, Steyr 

Öberösterreichische 
Hilfswerk idősgondozás 

Linz, 
Kirchdorf 

Oberösterreichische 
Rotes Kreuz 

idősgondozás, házi 
betegápolás Linz, Steyr 

Samariterbund idősgondozás Linz 
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 Az I. modulban a mobil szolgálat idős gondozásban dolgozó szakemberei lettek 

megkérdezve (vezetők, gondozást végző személyek) 

 A II. modulban a szolgáltatások igénybevevői (mobil szolgálat által ellátott személyek, 

75 év feletti kórházból kikerült személyek, ápolást végző hozzátartozók), 

 A III. modulban az orvosok kerültek górcső alá (vidéki, illetve városi orvosi rendelők), 

 A IV. modul a kórházakra fókuszált (orvoslás, ápolás), 

 Az V. modul az Eset és ápolási menedzsmentre koncentrált, 

 Míg a VI. kiegészítő modul a szakértők számára két workshopot biztosított. 

 

A kutatást egyéni beszélgetésekkel, interjúkkal, kérdőívvel folytatták le. 

                                                 

Vita Mobile 
idősgondozás, házi 
betegápolás Steyr 

Volkshilfe 
Oberösterreich házi betegápolás Steyr 

Netzwerk-Hilfe 
Oberösterreichische 
Gemietskrankenkasse 

tanácsadás, 
információnyújtás, 
koordináció Linz 

orvosok 
Arztekammer 
Oberösterreich általános orvoslás 

Linz, 
Kirchdorf, 
Steyr 

Szociális 
tanácsadás 
(információs 
szolgálat) 

Sozialberatungsstelle 
Kompass Nord, Linz 

tanácsadás, 
információnyújtás, 
koordináció Linz 

Sozialberatungsstelle 
Sierning 

tanácsadás, 
információnyújtás, 
koordináció Steyr 

Sozialberatungsstelle 
Kirchdorf 

tanácsadás, 
információnyújtás, 
koordináció Kirchdorf 

A vizsgált 
terület 

A vizsgált 
szolgáltatások Fenntartóik Szakterület Régió/körzet 

állandó ápolás 
biztosító 
intézmények 

kórház 

Allgemeines 
Krankenhaus der Stadt 
Linz (Linz Város 
Általános Kórháza) orvoslás, ápolás Linz 

gespag. Oberösterreich 
LKH Kirchdorf 
(kirchdorfi kórház) orvoslás, ápolás Kirchdorf 

gespag. Oberösterreich 
idékiLKH Steyr (steyr-i 
kórház) orvoslás, ápolás Steyr 

Vinzenz Gruppe: BHS 
Linz orvoslás, ápolás Linz 
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Tekintettel arra, hogy az idézett könyv igen hosszan részletezi a vizsgálat menetét, én 

dolgozatom szempontjából a lehető leglényegesebb tapasztalatokat emelem ki. 

(Előre bocsátom, hogy rendkívül pozitívnak tartom azt, hogy a projekt Felső-Ausztriában az 

idős gondozást végző valamennyi jelentős intézményt igyekezett bevonni. Ugyanakkor a 

ténylegesen megkérdezett személyek számát ennek tudatában alacsonynak268 tartom.) 

 

 Felső-Ausztriában a mobil ápolói és gondozói szolgálat esetében egy egységes és közös 

dokumentációs rendszer kialakításával sikerült javítani a szolgáltatói színvonalat. Ez a 

fajta egységes dokumentációs rendszer központi szerepet játszik a házi betegápolást 

végző szolgálat, az idősgondozást végző személyek, az orvosok, és a betegek 

hozzátartozói közötti kommunikációban. 

 A mobil ápolói és gondozói szolgáltatást igénybevevőinek kórházi ellátásra való 

szükségessége esetében különbséget kell tenni a tervezett kórházi felvétel (operációs 

időpontok, vizsgálati időpontok), valamint az akut intézményi felvétel (sérülések, szív-

, keringési betegségek) között. Az információs folyamat jellemzői tekintetében 

különbség figyelhető meg abban az esetben, ha a mobil szolgálat munkatársai a tervezett 

beutalás révén már kapcsolatban voltak a kórházi személyzettel, illetve amikor a 

beutalás sürgősségi esetben, mentő bevonásával történt. Az akut intézményi felvétel 

esetében „információs lyukak” figyelhetők meg, melynek költségvonzatai, plusz idő 

vonzatai, információs hiátusai, kettős dokumentálási következményei vannak. 

Különösen veszélyes helyzetek adódhatnak akkor, amikor egy rosszul tájékozódó (vagy 

térben, időben akár teljes mértékben dezorientált) páciens érkezik a kórházi felvételre. 

Ilyen esetek megkönnyítésére szolgál egy úgynevezett „biztonsági háló”, mely azt 

jelenti, hogy a kórházi felvétel napján még egyszer utánajárnak a beutalás körülményeit, 

bizonyosságát illetően. Megfigyelhető, hogy a kórházból való távozás még nagyobb 

problémát jelent, mint a kórházi felvétel, mégpedig az utógondozás tekintetében abban 

az esetben, ha a pácienssel kapcsolatos fontos információk nem jutnak el a kórházból 

az ambuláns gondozást végző szervezet felé. A szakértők több mint a fele ésszerűnek 

                                                 
268 Fent készített táblázatomban követhető: a mobil szolgálatot 7 intézmény bevonásával vizsgálták. Interjúk 
keretében mindösszesen 28 személyt kérdeztek meg. Négy beszélgetésben 2 szakértő is részt vett. A 28 személyből 
13 megkérdezett úgymond „folyamatfelelős” személy, 15 megkérdezett szakképzett munkaerő, melyből 12 fő az 
idősgondozásban és 3 fő a házi betegápolásban dolgozott. Elsősorban azokat a dolgozókat igyekeztek 
megkérdezni, akik már régebb óta (több éve) dolgoznak e területen. 
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tartaná, ha az ambuláns gondozást végző személyeket bevonnák az utógondozás 

megtervezésébe, és a szervezésbe. Ennek ellenére egy ilyen irányú kapcsolatra a 

megkérdezettek között senki nem lát esélyt.  

 

 

(Pedig valóban milyen logikus lenne! Hisz a pácienst, annak otthoni körülményeit, személyét, 

szokásait, napi életmenetét, egyáltalán az utógondozás megvalósításának irányultságát ki más 

látná napi tapasztalatai révén jobban, mint az ambuláns, illetve házi betegápolást, gondozást 

végző személy! Ez egy remek ötlet, mely megvalósításra vár!)  

 

A szakértők az alábbi információk átadásának szükségességét emelik ki a páciens kórházból 

való kikerülését követően az ambuláns ápolást, gondozást végző szervezet felé: 

- aktuális gondozási szükséglet (szükséges-e kiegészítő szolgáltatás megszervezése?) 

- gyógyszerelés: át lettek-e állítva a kórházban a páciens gyógyszerei? 

- ápolási kísérőlevél: az ápolási információkat sztenderdizált formában kellene az 

ambuláns gondozói szolgálatnak továbbadni 

- orvosi lelet: milyen ellátás történt a kórházban? 

- milyen változások mentek végbe a páciens állapotában, aktuális általános állapot. 

- a páciens jelenlegi mobilitása 

Fentieken felül az információátadásban fontos szerepe van még a különféle terápiás kezelések, 

kontroll időpontok, egyéb javaslatok kórház részéről történő átadásának.  

Az orvosi lelet jó alternatívája (kiváltása) lehet az ápolási kísérőlap, mely alapvetően minden 

fontos, szükséges ápolási és gondozási információt tartalmaz (kivéve a gyógyszerelést) a 

jövőben gondozást végző intézmény, személyek részére. 

 Fontos kiemelni a mobil ápolói szolgálatban alkalmazott dokumentációt. Az ellátott 

személyről készített, illetve folyamatosan (kézzel) vezetett ápolási, gondozási 

dokumentáció, az ellátott otthonában van. Ez a dokumentációs mappa az ambuláns 

gondozást végző személyek, az ellátott személy hozzátartozói, valamint a háziorvos 

közötti kommunikációt szolgálja. Érdekesnek tartom, hogy a mobil szolgálat 

munkájáról vezetett dokumentáció kézzel írt. A dolgozók egy része pozitívan áll az 

elektronikus dokumentáláshoz, míg másik része nem tudja így elképzelni a munkáját. 

 A szakemberek két problémakört említenek a mobil ápolói és gondozói szolgálat 

kapcsán: az egyik a páciensek kórházból való hirtelen (rövid idejű) haza engedése; 



 246 

illetve hazaengedés hétvégén, a másik a rendszerek közötti kommunikáció problémája. 

Az előbbi esetében az információk túl későn, vagy nem teljes körűen érkeznek, a 

páciens háziorvosa hétvégén többnyire nem elérhető, a mobil szolgálatnál kevesebben 

dolgoznak hétvégén, nehéz a szükséges (ápolási) segédeszközökhöz való hozzájutás, a 

gondozást nem lehet kellőképpen megszervezni. Az utóbbi esetben az ambuláns ápolói 

szolgálat írásos ápolási információi nem sztenderdizált formában vannak átadva a 

kórház részére. Ez visszafelé is érvényes: kórházból történő hazaengedés esetén az 

ápolási dokumentáció nem sztenderdek mentén készülten van átadva. A mobil szolgálat 

részéről a kórháznak átadott „állapot leírást” tartalmazó lapot kis mértékben használják 

csak fel. 

 Az idős személyek alapvetően jónak tartják az orvosok, ápoló-, és irányítást végző 

személyek, kórházak közötti együttműködést. 

 Az ambuláns, illetve tartós ápolást biztosító intézmények szolgáltatásait igénybe vevő 

165 fő megkérdezett személy véleménye alapján az alábbi megállapítások tehetők 

(megkérdezettek véleménye, igényei): 

- baleset esetén a kórháznak szükséges lenne gyors ápolási lehetőségeket kínálni 

- már a kórházi tartózkodás idején szükség lenne az idősek otthonával való 

kapcsolattartás (megbízható, kompetens személy révén) 

- intenzívebb beszélgetés a hozzátartozókkal  

- ápolási jelentést adni; illetve a kórházból való hazaengedés napján a háziorvos is kapjon 

az orvosi leletből 

- az idős ember kórházból történő hazaengedésről való tájékoztatás csak egy nappal előbb 

történt a hozzátartozók felé, akik túl rövidnek találták az ápolás megszervezésére 

rendelkezésre álló időt 

- megfogalmazódott a több beszélgetésre való igény a kórházban 

 A rendszerek közötti kommunikációban fontos a hozzátartozók szerepe. 

 

A kutatás számomra rávilágít arra, hogy a pácienst, idős személyt, mint szuverén, autonóm 

egyént maximálisan figyelembe vevő komplex ellátás, gondozás, ápolás, csak akkor valósítható 

meg, ha azok az intézmények, szervezetek, személyek, melyekkel az idős személy (és ápolást 

végző hozzátartozóik) betegségéből, egészségi állapotából adódóan kapcsolatba kerül, 

megfelelő mértékben, mélységben, dokumentációs (sztenderdek) és kommunikációs 

irányvonalak mentén működnek együtt. Továbbá ha a „kommunikációs lyukak” egyre kisebb 

mértékűre zsugorodnak (illetve optimális esetben el is tűnnek). 
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6. számú melléklet – A SZOCEG Kft. szociális szolgáltatásokban (Baranya, Tolna 
megye) való részvétele számokban 

 

 

Szociális Alapszolgáltatások 

Étkeztetés      1250 fő 

Házi segítségnyújtás     1350 fő 

Idősek nappali intézménye (idősek klubja)  13 intézmény 

Fogyatékosok nappali Intézménye (Decs)  30 férőhely 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   350 db jelzőkészülék  

Hajléktalanok nappali melegedője (Szigetvár) 16 férőhely 

 

Szociális szakellátás – működtetett intézmények 

Időskorúak Otthona, Szederkény   90 férőhely 

Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi 48 férőhely 

Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális  

Intézmény, Szigetvár     

Időskorúak Otthona     100 férőhely 

Emelt szintű ellátás idősek részére   14 apartmanházban 25 férőhely 

Idősek klubja      30 férőhely 

Hajlékalanok átmeneti szállása   14 férőhely 
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Családok átmeneti otthona    12 férőhely 

Napsugár Időskorúak Szolgáltató Központja, Sellye 

Időskorúak Otthon     30 férőhely 

Emelt szintű ellátás idősek részére   6 lakás 

Idősek klubja      30 férőhely 

Napsugár Időskorúak Szolgáltató Központja, Nagykozár 

Időskorúak Otthona     18 férőhely 

Idősek klubja      45 fő 

Mecsekvölgye Otthon, Máza 

Pszichiátriai Betegek Intézménye   55 férőhely 

Szociális Ellátóközpont , Decs 

Időskorúak Otthona     75 férőhely 

Idősek klubja      50 férőhely 

Idősek klubja      30 férőhely 

Gondviselés Időskorúak Otthona, Bonyhád 55 férőhely 

Szent Erzsébet Alapellátási Központ, Kozármisleny (illetve 4 telephely) 

Idősek klubja      90 férőhely 

Egerág       60 férőhely 

Máza       60 férőhely 

Szederkény      30 férőhely 
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Szederkény      30 férőhely 

Máriakéménd       30 férőhely 

Fenti számadatokból is kitűnik, hogy idősek számára a SZOCEG Kft. 447 férőhelyen biztosít 

tartós bentlakásos intézményi ellátást, ami igen jelentős számot képvisel nem csak Baranya 

megyét, de Magyarországot tekintve is, figyelembe véve azt a tényt, hogy az időskorúak 

otthonában élők száma a KSH által közölt adatok szerint az 1993-ban évi 30 155 főről 2010-re 

51 736 főre növekedett. 
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7. számú melléklet: A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás legfontosabb jellemzői, 

működtetésének szabályai269  

A kistelepülések, tanyás térségek legfontosabb problémái 

 Hátrányos földrajzi fekvés, zsáktelepülések 

 Intézmény-, infrastruktúra- és szolgáltatáshiányok 

 Munkahelyek hiánya, növekvő szociális feszültségek, elszegényedés 

 Elöregedés (demográfiai egyensúly felbillenése) 

 Az etnikai összetétel változása 

 A helyi közösségek, tradíciók elsorvadása, értelmiség, mértékadó személyek (pozitív 

mintát adók) hiánya 

 A helyi közélet át- vagy depolitizálódása 

 A falusi társadalom átstrukturálódása, értékrendbeli változások, a devianciákig 

fokozódó értékzavarok   

A szolgáltatás célja és tartalma  

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás (a továbbiakban általában falugondnoki szolgáltatás) 

célja, hogy a hátrányos helyzetű, intézmény- és szolgáltatáshiányos településeken, az 

aprófalvakban és tanyás térségekben az ott élők esélyegyenlőségét biztosítsák, és a fenti 

hiányosságokat pótolandó a települési komfortérzetet (beleértve a szociális alapszolgáltatásokat 

is) növelő szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tegyék.   

A szolgáltatás segítségével az ellátást igénylő emberek számára lehetőség nyílik arra, hogy 

mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, saját 

otthonukban töltsék, s fizikai állapotuk, családi helyzetük megváltozása esetén is minél később 

vagy egyáltalán ne szoruljanak intézményi, szakosított ellátásra. Amennyiben ez megvalósul, a 

gondoskodó társadalmi környezetben a legnehezebb életkörülmények között élők is a nem 

hátrányos helyzetű településeken lakók életesélyeit megközelítve, biztonságban és méltósággal 

élhetik le életüket.   

A szolgáltatás működtetésére jogosultak köre 

                                                 
269 http://falugondnok.hu/pages/docs/1250630814.pdf 
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A falu- és tanyagondnoki szolgálat létrehozását az 1993. évi III. tv. szabályozza.  

A szociális alapszolgáltatásnak minősülő falugondnoki szolgáltatás a 600 főnél kevesebb 

népességszámú településeken, tanyagondnoki szolgáltatás pedig a legalább 70 fős külterülettel 

rendelkező településeken hozható létre. Amennyiben a külterületen élő lakosság lélekszáma 

meghaladja a 400 főt, újabb tanyagondnoki körzet alakítható ki. A tanyagondnokság 

működtetésekor minden esetben a külterületi lakosságot kell ellátni, számukra kell a legtöbb 

szolgáltatást nyújtani. A szolgálatokat általában (legalább 80%-ban) a települési 

önkormányzatok működtetik, tanyagondnoki szolgálatok esetében gyakori a szociális 

intézményi, kistérségi integráció, ilyenkor a falugondnok munkáltatója nem a képviselőtestület 

(ill. a testület megbízása alapján a polgármester), hanem az intézmény vezetője.  

Az ellátottak köre 

A településen életvitelszerűen tartózkodó személyek – akár a település egész lakossága, 

mindenkori személyes (szociális, egészségügyi, családi stb.) körülményeik, szükségleteik 

alapján látandók el. A ellátottak körének meghatározásánál jövedelmi viszonyokat nem szabad 

vizsgálni, a rászorultságot az az adott élethelyzet jelenti, amelyet valaki egyedül nem tud 

megoldani, és nincs belátható időn és elérhető földrajzi távolságon belül rokonsági vagy 

szomszédsági kapcsolatokban segítője.     

 

 

A feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások köre 

A falugondnoki szolgáltatás a 2/2006. (IV.14.) ICSSZEM rendelettel módosított 1/2000. (I.7.) 

SZCSM rendelet alapján közvetlen, személyes és közvetett segítséget nyújt szociális 

alapszolgáltatásként, mely feladatokat az önkormányzat saját rendeletében szabályozza a helyi 

szükségleteknek megfelelően. Közvetlen feladatoknak nevezzük azokat, melyeket a 

szolgáltatást végző falugondnok személyesen, közvetlenül az igénybevevővel kapcsolatba 

lépve végez el (pl. gyermekek óvodába, iskolába szállítása, gyógyszerek kiváltása). Ennek 

megfelelően közvetett feladatok azok, amelyek végzése során a falu- vagy tanyagondnok nem 

kerül személyes, közvetlen kapcsolatba az igénybevevővel, hanem valamely intézményi 

szolgáltatásban működik közre (pl. ételszállítás önkormányzati intézménybe). 
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A közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül a közreműködés az 

étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban és a közösségi és szociális információk 

szolgáltatásában. 

Hasonlóképpen alapfeladat az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így a 

háziorvosi rendelésre és egyéb egészségügyi intézménybe szállítás (ambuláns rendelések, 

szűrővizsgálatok), valamint a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való 

hozzájutás biztosítása.  

Szintén alapfeladat az óvodás- és iskoláskorú gyermekek tankötelezettség szerinti intézménybe, 

illetve olyan intézményekbe szállítása, ahol a hátrányos helyzetű falvakban élő gyermekek 

képességfejlesztése, felzárkóztatása, tehetséggondozása folyik, vagy életminőség-javító 

szolgáltatásokat kaphatnak (pl. uszoda, sportolás, gyermekeknek szóló kulturális programok).  

A falugondnoki szolgáltatás a közvetlen, személyes segítségnyújtás kategóriáján belül, az 

alapfeladatok mellett kiegészítő feladatokat is végez a lakosság számára. Ennek keretében 

szervezi, segíti a település lakói számára a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős 

tevékenységeket, személyesen közreműködik az egyéni hivatalos ügyek intézésében, a 

lakossági igények különböző intézményekhez, szervezetekhez történő továbbításában. A 

falugondnok feladata az egyéb lakossági szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése (pl. 

bevásárló utak szervezése vagy nem kereskedelmi mennyiségű árubeszerzés az igénybevevők 

részvétele nélkül is, háztartási gépek szervizbe szállítása, tömegközlekedési járatok elérése 

stb.). E tevékenységkategórián belül kerül sor az egyéb alapszolgáltatásokhoz (pl. 

családsegítés) történő hozzáférés segítésére is.   

A falugondnoki szolgáltatás, a rendeletmódosítást követően csökkentett mértékben ugyan, de 

segítheti az önkormányzat egyéb feladatainak ellátását. Ezek az ún. közvetett szolgáltatások: az 

önkormányzati intézménybe (pl. gondozási központ, óvoda) történő ételszállítás, az 

önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére. A jogszabály szerint ide sorolandók 

azon tevékenységek is, melyek magával a falugondnoki szolgálat működtetésével 

kapcsolatosak: a falugondnok képzése, továbbképzése, szakmai közösségekben, 

rendezvényeken való részvétel, a falugondnoki tevékenység napi adminisztrációja, végül a 

falugondnoki gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos feladatok (tankolás, javíttatás, a szállítás 

higiéniai feltételeinek biztosítása). 
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A szolgáltatás időtartama és annak eloszlása 

A falugondnoki szolgáltatásokat az év valamennyi munkaórájában (2009-ben 254 munkanap, 

2032 munkaóra), általában heti 40 órában – önkormányzati fenntartó esetén közalkalmazottként 

– foglalkoztatott munkavállaló látja el. A hagyományos munkaidőn (8-16.30 óráig) túli 

feladatok – még hétköznap is – és a hétvégi munkavégzés a falugondnoki szolgáltatás során 

gyakoriak, ezért ezek egyeztetése, sürgősségi rangsorolása külön figyelmet igényel. A 

túlmunkáért természetesen a falugondnoknak, mint munkavállalónak külön díjazás jár a 

hatályos jogszabályok szerint.  

A szolgáltatások jellege, a feladatok rangsorolása, munkaszervezési ismeretek 

A falugondnoki szolgáltatás feladatai közül vannak gépjárművel és anélkül is elvégezhető 

feladatok. A szállítási feladatok közül azokat a feladatokat kell ellátni, melyeket az egyén 

körülményeiből fakadóan nem tud önállóan megoldani, vagy a tevékenység aránytalanul hosszú 

időt venne igénybe, illetőleg aránytalanul nagy költséget róna rá. A feladatellátás során a 

gazdaságosság elvét is figyelembe kell venni, ezért célszerű az egyedi szállítási igényeket 

lehetőség szerint csoportosan kielégíteni, ill. azokhoz egyéb feladatellátást is társítani.  

Amennyiben a szállítási igények meghaladják a szállítási kapacitást, vagy ütköznek más 

feladatokkal, a falugondnok feladata a beérkező igények rangsorolása, amely a következő 

szempontok alapján történhet:  

- előnyt élveznek a rendszeres szállítási feladatok, amelyek más intézmények 

munkarendjéhez igazítandók (iskola, óvoda, orvosi rendelési idők stb.),  

- ezt követik a mindennapi életvitelhez szükséges szolgáltatások elérésének segítése 

(gyógyszerkiváltás, bevásárlás),  

- s csak ezután következhetnek az egyéb lakossági szolgáltatások (szerviz, árubeszerzés), 

eseti igények (rendezvényekre eljutás), önkormányzati és a szolgáltatás működtetéséhez 

szükséges feladatok (önkormányzati információk eljuttatása, gépjármű-takarítás, 

adminisztráció).  

Az önellátást segítő feladatok tekintetében figyelemmel kell lenni arra, hogy az ellátott 

személyek meglevő aktivitását a szolgáltatás ne oltsa ki, az egyén maradjon motivált a 

szolgáltatások igénybevétele mellett is az életvitelét segítő tevékenységek önálló megoldásában 

– természetesen a mindenkori körülményei által lehetséges mértékben.  
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A falugondnok helye az önkormányzati, intézményi struktúrában, a szakmai 

döntéshozatal elvei 

A falugondnok egyszemélyes szolgáltató, munkáját munkaadóként a szolgáltatást fenntartó 

szervezet vezetője (az esetek többségében a polgármester vagy képviselőtestület által 

meghatározott más személy) jogosult irányítani. A képzett falugondnok az állami normatívával 

támogatott szolgáltatást a vonatkozó jogszabályokban előírt követelmények alapján, a 

mindenkori lakossági szükségletek figyelembevételével, döntően önállóan végzi. Döntési 

lehetőségei, szakmai kompetenciái vannak a napi feladatellátással kapcsolatban, felettese 

engedélyét a rendkívüli igények és a szokásosnál költségigényesebb feladatok felmerülése 

esetén kell kikérnie. Az intézményi integrációban megvalósuló szolgáltatások esetén a 

falugondnoki szolgáltatásnak önálló szakmai programmal és önálló költségvetéssel kell 

rendelkeznie. Ebben az esetben a falugondnok napi feladatellátásának szervezésében és a 

rendkívüli esetek elbírálásában az intézmény vezetője kompetens.      

A falugondnok kapcsolatrendszere 

A szolgáltatás fenntartója és falugondnok az általa nyújtott szolgáltatásokat, az igénybevételi 

lehetőségeket a helyiek számára elérhető módon és helyen nyilvánosságra hozza (plakátok, 

szórólap, falufórum), és kialakítja a kapcsolatot azokkal a helyi, kistérségi, megyei, esetleg  

országos intézményekkel, szervezetekkel és szakemberekkel, akikkel együttműködésben a 

feladatok hatékonyabban és szakszerűbben oldhatók meg. 

A településen belül és azon kívül kialakított kapcsolatoknak, partnerségeknek más és más 

szerepe, súlya van a szolgáltatásban, de nem maradhat ki egy szereplő sem.  

A falugondnok a következő felsorolásban szereplő személyekkel és intézményekkel tart napi 

szinten kapcsolatot:  

 polgármester 

 polgármesteri hivatal 

 képviselőtestület 

 önkormányzati intézmények, azok dolgozói (óvoda, iskola, kultúrház, könyvtár, teleház, 

idősek nappali ellátó intézménye, családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat) 

 helyi civil szervezetek, közösségek 

 helyi vállalkozók 

 lakosság, rendszeresen és esetenként ellátott személyek 
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 egyéb intézmények, szervezetek (egyház, földhivatal, okmányiroda, közüzemi 

szolgáltatók) 

 nem önkormányzati fenntartású intézmények (szociális otthon, háziorvos, szakorvosi 

rendelők, gyermekorvosi rendelő, polgárőrség, tűzoltóság, körzeti megbízott, kórház, 

gyógyszertár) 

A falugondnok kapcsolatrendszerét az alábbi ábra szemlélteti:  

 

Képviselőtestület             Polgármester  Önkormányzat, jegyzőség 

 

       

 

Helyi civil szervezetek             FALUGONDNOK   Önkormányzati intézmények 

  

 

       Helyi vállalkozók              Lakosság, ellátottak 

Egyéb intézmények,  

szervezetek 

 

A szolgáltatások igénylése, a szolgáltatók és az igénybevevők közötti kapcsolattartás módja  

A falugondnoki szolgáltatást a falugondnok személyesen vagy telefonon történő értesítésével 

vagy a szakmai programban meghatározott módon és személyeknél tett bejelentéssel lehet 

igényelni. Minthogy a szolgáltatás elvben valamennyi lakosra, a település egészére kiterjed 

(min. 70, max. 660 fő), a szolgáltatások zöme pedig rendszeres, a másfajta alapszolgáltatások 

során használatos megállapodás megkötése nehézkes, bár a jogszabály (1993. évi III. tv.) ezt 

jelenleg előírja.    

A szolgáltatók és az igénybevevők közötti kapcsolattartás módja a személyes ismeretségen 

alapuló közvetlen emberi kommunikáció, mely élőszóban vagy telefonon, szükség esetén 

írásban történik. 

A szolgáltatás térítésmentessége 

A Szociális Törvény 115. A. § alapján a falugondnoki szolgáltatások valamennyi eleme 

(melyeket az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet tartalmaz) térítésmentes. Amennyiben a fenntartó 

a szolgálat által használt gépjárművel és a szolgáltatásban alkalmazott munkaerővel mégis 
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térítéses szállítási feladatokat végez, azokat nem teheti a normatívával támogatott 

munkaidőben, illetve a normatíva-felhasználás során ez az időtartam nem számítható be az éves 

szinten megállapított kötelező munkaórák számába. A térítéses szolgáltatások nem gátolhatják 

a falugondnoki szolgáltatás jogszabályban előírt feladatainak végzését, függetlenül annak 

időbeosztásától. A falugondnoki gépjárművel végzett térítéses szolgáltatások legalizálása a 

számviteli és egyéb jogszabályok alapján a fenntartó feladata.      

A szolgáltatás működési költségei 

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás működési költségeinek nagy részét (a tapasztalatok 

szerint 2/3-át) a költségvetés által biztosított állami normatíva teszi lehetővé. Ez az összeg 

2009-ben 2.100.000 Ft. A hiányzó összeget a helyi képviselőtestület határozata alapján a 

települési költségvetésből finanszírozzák a fenntartók. A költségek tervezhetőségének alapja a 

szakmai program szerinti helyi szolgáltatási terv. A költségek tervezése során és a normatíva-

felhasználás igazolása érdekében a fenntartóknak önköltségszámítást kell végeznie, ami a 

következőképpen számolható ki:  

 

 

a szolgáltatás összes bevétele 

a szolgáltatást igénybe vevők száma 

Az önköltségszámítás szerint hatékony az a szolgáltatás, amely a rendelkezésre álló forrásokat 

minél több lakos számára nyújtja, ezért az önköltség alacsony lesz.  

A szolgáltatás személyi feltételei 

A működési engedéllyel rendelkező és a normatívával támogatott falugondnoki feladatellátás 

feltétele a 81/2004. SZCSM rendelet alapján a falugondnoki alapképzés elvégzése. A 

falugondnok helyettesítését (betegség, szabadság, továbbképzés esetén) szakszerű helyettessel 

kell megoldani, aki lehet más, falugondnoki alapképzést elvégző, tanúsítvánnyal rendelkező 

személy, a legközelebbi település falugondnoka, vagy esetleg a falugondnokénál magasabb 

végzettséggel rendelkező szociális, humán szakember, valamint akkreditált falugondnok 

helyettes képzést végzett személy. A falugondnoknak, mint közfeladatot ellátó, (általában) 

közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott személyes gondoskodást végző személynek a 

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján kötelező szakmai továbbképzéseken kell részt 

vennie, és egy továbbképzési időszakon belül az előírt kreditpontokat megszereznie.  
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A falugondnoki szolgáltatás tárgyi feltételei  

A falugondnoki szolgáltatás alapvető tárgyi feltétele a személyszállításra és kisebb 

áruszállításra is alkalmas gépjármű. Szakmai ajánlásként csak a gépjármű műszaki paramétereit 

határozzuk meg, ez 8+1 férőhelyes, személyszállításra vizsgáztatott gépjármű. További elvárás, 

hogy a gépjármű legyen alkalmas gyermekek és idősek, mozgásukban korlátozott személyek 

szállítására is, és közlekedéstechnikailag biztonságos legyen.    

A gépjármű tulajdonjoga tekintetében nincs előírás arra, hogy a szolgáltatásba bevont gépkocsi 

a fenntartó, illetve működtető szervezet saját tulajdona kell, hogy legyen, de a használat 

jogcímét igazolni, és a más tulajdonában álló gépjármű használatának paramétereit pontosan 

szabályozni kell.      

A falugondnoki szolgáltatás adminisztrációja 

A falugondnoki szolgáltatás működésének jelenleg nincs kötelezően előírt adminisztrációja.  

Menetlevelet csak a teherszállításra vizsgáztatott gépjárművek vezetőinek kell vezetniük. 

Szakmai ajánlásként az Országos Módszertani és Képzési Központ által kidolgozott 

szolgáltatási naplót ajánljuk. Bármilyen is azonban a szakmai feladatellátásról vezetett 

dokumentáció, fontos, hogy alkalmas legyen arra, hogy a szolgáltatás legfontosabb 

paramétereit rögzítse, és szükség esetén az egyes szolgáltatások minőségét mérni, a különböző 

települések szolgáltatásait összehasonlítani tudja. Ennek az elvárásnak az alapja az a tény, hogy 

a falugondnok államilag finanszírozott, térben és időben mérhető szolgáltatást végez. A 

teljesítménymérést az teszi lehetővé, hogy egy adott falugondnoki tevékenységhez objektív 

teljesítményadatok kapcsolódnak, ezek: 

 az adott falugondnoki szolgáltatást igénybe vevők száma, 

 a szolgáltatásra fordított időtartam, 

 a szolgáltatás során megtett km, 

 a nyújtott szolgáltatások száma. 

 

A teljesítményadatok egymáshoz, ill. bázisadatokhoz viszonyításával a következő havi 

teljesítménymutatókat lehet kiszámítani:  
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Ellátottsági mutató (igénybevevő/munkanapok/népesség) 

 

a szolgáltatást igénybevők száma 

a hivatalos munkanapok száma 

a település népessége 

 

 Gépjármű-kihasználtsági mutató (fő/100 km) 

 

gépjárművel végzett szolgáltatást  igénybe vevők száma 

havi km-teljesítmény 

 

 Szolgáltatás-intenzitási mutató (igénybevevő/óra) 

 

adott fg. szolgáltatást igénybe vevők száma 

 munkaórák száma a hónapban 

 

 A szolgáltatáskínálat lefedettsége (szolgáltatások/szolgáltatáskínálat) 

 

igénybe vett falugondnoki szolgáltatások száma 

igénybe vehető szolgáltatások száma 

 

A falugondnoki szolgáltatás dokumentumai  

A falugondnoki szolgáltatás a szociális alapszolgáltatások közül az egyik legkevésbé 

szabályozott ellátási forma. A szolgáltatás jelenleg egyike a szociális alapszolgáltatásoknak, 

ezért vonatkoznak rá olyan jogszabályok, melyek korábban nem érintették. Összességében 

elmondható, hogy falugondnoki szolgáltatás még mindig alulszabályozott más 

szolgáltatásokhoz képest, viszont túlszabályozott eredeti szándékai szerint. Ennek okai – 

melyeket el kell fogadni –, hogy közpénzek, költségvetési normatíva felhasználásáról van szó. 

Az ebbéli elszámolások, beszámolók tehát a köz gyarapodását kell, hogy bemutassák, valamint 
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azt, hogy a szolgáltatás nyomon követhető, átlátható, nyilvános, a köz számára egyértelműen 

hozzáférhető. Ezért szükséges a szolgáltatás dokumentálása, mely az alábbiak szerint történik.        

A falugondnoki szolgáltatás szakmai programja 

A falugondnoki szolgáltatás napi működéséhez (valamint a működési engedély megszerzéséhez 

– 188/1999. (XII:17.) Kormányrendelet) és a normatíva igényléséhez egyaránt szakmai 

programot kell készíteni. A szakmai programnak tartalmaznia kell a fentebb taglalt általános és 

speciális irányelveket, nevezetesen:   

 a szolgáltatás célját, feladatát, 

 az ellátottak körét, 

 a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, 

rendszerességét, 

 a szolgáltatás igénybevételének módját, 

 a szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módját, 

 az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos 

szabályokat, 

 a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, 

 tanyagondnokság esetén az ellátott körzet térképvázlatát, 

 a szakmai program mellékleteként el kell készíteni a szolgáltatás költségvetését, 

 a szakmai programban ajánlott felsorolni a feladatellátás szabályzatait, a vezetendő 

dokumentumokat, 

 a szakmai program további mellékletei a feladatellátáshoz szükséges hatósági engedélyek 

(pl. ételszállításhoz).  

A falugondnoki szolgáltatás nyilvánossága, közösségi kontrollja 

A falugondnoki szolgáltatás a legkisebb, leghátrányosabb helyzetű településeken működik. A 

szolgáltatási forma kialakulásában nagy szerepet játszott a rendszerváltás során bekövetkezett 

demokratikus átalakulás, amelynek során létrejöttek a települési önkormányzatok, újra életre 

keltek a közfeladatokat is felvállaló civil szervezetek, és lehetőség nyílt a közéletben való 

fokozottabb és közvetlenebb állampolgári részvételre. 

A falugondnokot a képviselőtestület nevezi ki, de személyére a külön erre a célra összehívott 

közmeghallgatáson a lakosság is tehet javaslatot a feladatra jelentkezők közül – így válik a 
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falugondnoki munkakör bizalmi állássá. A későbbiekben a falugondnok nemcsak a 

képviselőtestület és munkahelyi felettesei előtt számol be tevékenységéről, hanem a lakosság 

előtt is megméretteti magát időszakonként. Ez a viszony a feladatellátó erkölcsi, bizalmi és 

kapcsolati tőkéjét erősíti, szakmai hitelét növeli.  
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8. számú melléklet Elégedettségi kérdőívek (idősek otthonában élő lakók, 
hozzátartozóik, valamint az intézményben dolgozók számára, továbbá a fenntartó 
kérésére végzett elégedettségi kérdőívek feldolgozása) 

 

 

Elégedettségi kérdőív 

Az intézményünkben élő lakók számára 

 

(A választ aláhúzással kérjük jelölni) 

 

INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

 

1.) Mennyire elégedett a lakókörnyezetével (intézményi környezet, lakószoba)? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

2.) Elégedett Ön az étel minőségével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

3.) Elégedett Ön az étel mennyiségével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

 

4.) Mennyire elégedett a ruházat tisztításával? 
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nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

5.) Elégedett Ön az orvosi ellátással? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

6.) Elégedett Ön a szakorvosi ellátáshoz jutás megszervezésével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

7.) Elégedett Ön az intézmény által szervezett foglalkozásokkal? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

8.) Elégedett az intézmény által szervezett/tartott kulturális tevékenységgel? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

9.) Elégedett Ön a gyógytornász tevékenységével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

10.) Elégedett Ön az egyéni bánásmóddal? 
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nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

11.) Elégedett Ön az egyéni problémáira kapott segítséggel? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

12.) Elégedett Ön az Érdekvédelmi Fórum működésével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

13.) Elégedett Ön az intézmény vezetése részéről kapott tájékoztatással? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

14.) Mennyire elégedett pénzügyeinek intézésével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

 

 

 

 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
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15.) Elégedett az ápoló – gondozó személyzettől kapott segítséggel? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

16.) Mennyire elégedett az ápolók hozzáállásával? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

17.) Mennyire elégedett az ápolók stílusával, hangnemével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

18.) Mennyire elégedett az ápolók segítőkészségével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

19.) Elégedett a mentálhigiénés munkatársaktól kapott segítséggel? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

 

 

20.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak hozzáállásával? 
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nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

21.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak stílusával, hangnemével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

22.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak segítőkészségével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

 

23.) Mennyire elégedett az igazgató segítőkészségével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

 

24.) Mennyire elégedett az intézményvezető ápoló segítőkészségével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

 

 

25.) Mennyire elégedett Ön a személyes ügyeinek intézésével? 
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nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

26.) Mennyire elégedett az intézmény tisztaságával? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

Egyéb megjegyzés az intézményi ellátással kapcsolatban: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolgozók körében végzett elégedettség vizsgálat 
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(Minden kérdésnél 1 válasz jelölhető!) 

 

1.) Hogy van megelégedve a munkakörnyezetével? 

 

Vannak hiányosságok 

Közepesen 

Elégedett 

Elégedetlen 

 

2.) Megfelelően tájékoztatják az intézmény helyzetéről és terveiről? 

 

Igen 

Nem 

Részben 

 

3.) Világosak-e az Ön számára az Önnel szembeni – munkaköri, személyiségbeli -elvárások? 

 

Igen 

Nem  

Részben 

 

 

 

4.) Milyennek tartja a csoportlégkört a munkahelyen? 
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Jó 

Változó 

Rossz 

Elfogadható 

Munkatárstól függő 

 

5.) Mennyire érzi fontosnak egyéni munkáját? 

 

Nagyon 

Kevésbé 

Egyáltalán nem 

 

6.) Hagyják önállóan dolgozni? 

 

Igen 

Nem 

Részben 

 

7.) Mennyire érzi felelősségteljesnek munkáját? 

 

Nagyon 

Kevésbé 

Egyáltalán nem 
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8.) Milyennek tartja a csoportok közti együttműködést? 

 

Jó 

Változó 

Részben jó 

Lehetne jobb is 

 

9.) Mennyire támogatja tanulási terveit az intézmény? 

 

Támogatja 

Nem támogatja 

Részben támogatja 

 

10.)  Mennyire kreatív ill. rutinszerű a munkája? 

 

Kreatív  

Rutinszerű 

Részben rutinszerű 

 

11.)  Milyennek tartja az ellenőrzést? Kap elismerést is, vagy csak kritikát? 

 

Elismerést is, kritikát is 

Csak elismerést 
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Csak kritikát 

Több a kritika, mint az elismerés 

 

12.) Milyen a gondozottakkal való kapcsolata? 

 

Jó 

Változó 

Rossz 

 

13.)  Milyen a munkaügyi ügyintézés az intézményben? 

 

Jó 

Kevésbé jó 

Nem megfelelő 

 

14.)  Hogyan jellemezné saját munkavégzését? 

 

Pontos, lelkiismeretes 

Megbízható, szakszerű 

Vannak hiányosságok, de alapvetően megfelelő 

Felületes, hanyag. 

 

 

ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV 



 271 

HOZZÁTARTOZÓK RÉSZÉRE 

(A választ aláhúzással kérjük jelölni) 

 

INTÉZMÉNYRŐL ALKOTOTT ÁLTALÁNOS KÉP 

 

1.) Mennyire elégedett az intézmény elérhetőségével, megközelíthetőségével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

2.) Mennyire elégedett az ápolók kommunikációjával? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

3.) Menyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak kommunikációjával? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

4.) Mennyire elégedett a vezető ápoló kommunikációjával 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

5.) Mennyire elégedett az „intézmény” kommunikációjával? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 
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6.) Mennyire elégedett az intézmény részéről kapott tájékoztatással? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

7.) Mennyire elégedett az Ön által jelzett problémáira, észrevételire adott reagálással, 

intézkedéssel 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

8.) Mennyire elégedett az intézmény rugalmasságával? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

9.) Mennyire elégedett az intézmény megelőző magatartásával? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 

 

10.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal  

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

11.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatások hozzáférhetőségével? 



 273 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

12.) Mennyire elégedett az egyéni igényekhez kötődő szolgáltatásokkal kapcsolatban? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

13.) Mennyire elégedett a megbízhatósággal kapcsolatban? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

A SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATÁVAL ÉS A SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYESSÉGÉVEL 

KAPCSOLATBAN 

 

14.) Mennyire elégedett a dolgozók alkalmassága és magatartása tekintetében? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

15.) Mennyire elégedett a panaszokra, problémákra adott válaszok/intézkedések tekintetében? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

16.) Mennyire elégedett az intézmény vezetésével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 
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17.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott segítséggel? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

18.) Mennyire elégedett a lakók érdekképviseletével? 

 

nagyon elégedett elégedett  kevésbé elégedett    elégedetlen 

 

EGYÉB:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Válaszát köszönjük! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOZZÁTARTOZÓK 
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Hozzátartozói elégedettségi vizsgálat 2009. 

Görcsöny 

 

Kérőívünket Görcsönyben 2009. október 5-26 között 9 fő hozzátartozó töltötte ki. 

A látogatókat a szakmai vezetők, valamint mentálhigiénés munkatársak kérték meg az 

elégedettségi ív kitöltésére. 

 

INTÉZMÉNYRŐL ALKOTOTT ÁLTALÁNOS KÉP 

 

1.) Mennyire elégedett az intézmény elérhetőségével, megközelíthetőségével? 

nagyon elégedett  2 fő  22,22% 

elégedett   7 fő  77,78% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

 

2.) Mennyire elégedett az ápolók kommunikációjával? 

nagyon elégedett 1 fő  11,11% 

elégedett  8 fő  88,89%

kevésbé elégedett     

elégedetlen 
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3.) Menyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak kommunikációjával? 

nagyon elégedett 1 fő  11,11% 

elégedett  6 fő  66,68% 

kevésbé elégedett   1 fő  11,11%

elégedetlen  

 

4.) Mennyire elégedett a vezető ápoló kommunikációjával 

nagyon elégedett  

elégedett  9 fő  100 % 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

5.) Mennyire elégedett az „intézmény” kommunikációjával? 

nagyon elégedett  

elégedett  8 fő   88,89%

kevésbé elégedett   1 fő  11,11% 

elégedetlen 

 

6.) Mennyire elégedett az intézmény részéről kapott tájékoztatással? 

nagyon elégedett  

elégedett  8 fő  88,89% 

kevésbé elégedett   1 fő  

elégedetlen 
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7.) Mennyire elégedett az Ön által jelzett problémáira, észrevételire adott reagálással, 

intézkedéssel 

nagyon elégedett  

elégedett  8 fő 88,89% 

kevésbé elégedett   1 fő 11,11% 

elégedetlen 

 

 

 

 

 

 

8.) Mennyire elégedett az intézmény rugalmasságával? 

nagyon elégedett   

elégedett  8 fő 88,89% 

kevésbé elégedett 1 fő 11,11% 

elégedetlen 

 

 

 

 

   

 

 

9.) Mennyire elégedett az intézmény megelőző magatartásával? (1 fő nem válaszolt) 

nagyon elégedett  

elégedett  7 fő 77,78% 

kevésbé elégedett   2 fő 22,22% 

elégedetlen 

 

 

 

SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 
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10.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal  

nagyon elégedett  

elégedett  9 fő 100% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

11.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatások hozzáférhetőségével? 

nagyon elégedett  

elégedett  9 fő 100% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

12.) Mennyire elégedett az egyéni igényekhez kötődő szolgáltatásokkal kapcsolatban? 

nagyon elégedett  

elégedett  8 fő 88,89% 

kevésbé elégedett   1 fő 11,11% 

elégedetlen 

 

 

13.) Mennyire elégedett a megbízhatósággal kapcsolatban? 

nagyon elégedett 1 fő 11,11% 

elégedett  7 fő 77,78% 

kevésbé elégedett   1 fő 11,11% 

elégedetlen 

 



            
 
 

 
 

 

A SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATÁVAL ÉS A SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYESSÉGÉVEL 

KAPCSOLATBAN 

 

14.) Mennyire elégedett a dolgozók alkalmassága és magatartása tekintetében? 

nagyon elégedett 1 fő 11,11% 

elégedett  7 fő 77,78% 

kevésbé elégedett   1 fő 11,11% 

elégedetlen 

 

 

15.) Mennyire elégedett a panaszokra, problémákra adott válaszok/intézkedések tekintetében?  

nagyon elégedett 1 fő 11,11% 

elégedett  6 fő 66,67% 

kevésbé elégedett   2 fő 22,22% 

elégedetlen 

 

 

 

 

 



            
 
 

 
 

16.) Mennyire elégedett az intézmény vezetésével? 

nagyon elégedett 1 fő  11,11% 

elégedett  7 fő 77,78% 

kevésbé elégedett   1 fő 11,11% 

elégedetlen 

 

17.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott segítséggel? (1 fő nem válaszolt) 

 

nagyon elégedett 1 fő 12,5% 

elégedett  7 fő 87,5% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

 

18.) Mennyire elégedett a lakók érdekképviseletével? (1 fő nem válaszolt) 

 

nagyon elégedett  

elégedett  8 fő 100% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 
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ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV 

HOZZÁTARTOZÓK RÉSZÉRE 

KERESZTESPUSZTA 

2009. 

 

Kérőívünket 9 fő hozzátartozó töltötte ki. 

Rendelkezésre állási idő 2009. október 5-26. 

A kérdőívek az I-es és II-es épületben egyaránt rendelkezésre álltak. A látogatókat a szakmai vezetők, 

valamint mentálhigiénés munkatársak kérték meg az elégedettségi ív kitöltésére. 

 

INTÉZMÉNYRŐL ALKOTOTT ÁLTALÁNOS KÉP 

1.) Mennyire elégedett az intézmény elérhetőségével, megközelíthetőségével? 

 

nagyon elégedett 4 fő 44,44% 

elégedett  5 fő 55,56% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

 

2.) Mennyire elégedett az ápolók kommunikációjával? 

 

nagyon elégedett 6 fő 66,67% 

elégedett  3 fő 33,33% 

kevésbé elégedett     
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elégedetlen 

 

3.) Menyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak kommunikációjával? 

 

nagyon elégedett 4 fő 44,44% 

elégedett  5 fő 55,56% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

 

 

4.) Mennyire elégedett a vezető ápoló kommunikációjával 

 

nagyon elégedett 6 fő 66,67% 

elégedett  3 fő 33,33% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

5.) Mennyire elégedett az „intézmény” kommunikációjával? 

 

nagyon elégedett 3 fő 33,33% 

elégedett  6 fő  66,67% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 
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6.) Mennyire elégedett az intézmény részéről kapott tájékoztatással? 

 

nagyon elégedett 5 fő 55,56% 

elégedett  4 fő 44,44% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

 

7.) Mennyire elégedett az Ön által jelzett problémáira, észrevételire adott reagálással, 

intézkedéssel 

nagyon elégedett 6 fő 66,67% 

elégedett  3 fő 33,33% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

 

 

8.) Mennyire elégedett az intézmény rugalmasságával? 

nagyon elégedett 3 fő 33,33% 

elégedett  6 fő 66,67% 

kevésbé elégedett 

elégedetlen 

 

 

 

 

   

 

 

9.) Mennyire elégedett az intézmény megelőző magatartásával? (1 fő nem válaszolt) 

 

nagyon elégedett 2 fő 25% 

elégedett  6 fő 75% 
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kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 

 

10.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal  

 

nagyon elégedett 4 fő 44,44% 

elégedett  5 fő 55,56% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

11.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatások hozzáférhetőségével? 

 

nagyon elégedett 3 fő 33,33% 

elégedett  6 fő 66,67% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

12.) Mennyire elégedett az egyéni igényekhez kötődő szolgáltatásokkal kapcsolatban? 

nagyon elégedett 5 fő 55,56% 

elégedett  4 fő 44,44% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 
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13.) Mennyire elégedett a megbízhatósággal kapcsolatban? 

nagyon elégedett 6 fő 66,67% 

elégedett  3 fő 33,33% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

 

 

 

 

 

A SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATÁVAL ÉS A SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYESSÉGÉVEL 

KAPCSOLATBAN 

14.) Mennyire elégedett a dolgozók alkalmassága és magatartása tekintetében? 

 

nagyon elégedett 5 fő 55,56% 

elégedett  4 fő 44,44% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

 

15.) Mennyire elégedett a panaszokra, problémákra adott válaszok/intézkedések tekintetében? (1 

fő nem válaszolt) 

 

nagyon elégedett 4 fő 50% 

elégedett  4 fő 50% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen



            
 
 

 
 

 

16.) Mennyire elégedett az intézmény vezetésével? 

 

nagyon elégedett 7 fő  77,78% 

elégedett  2 fő 22,22% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

17.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott segítséggel? 

 

nagyon elégedett 6 fő 66,67% 

elégedett  3 fő 33,33% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

 

18.) Mennyire elégedett a lakók érdekképviseletével? (2 fő nem válaszolt) 

 

nagyon elégedett 7 fő 100 % 

elégedett   

kevésbé elégedett     

elégedetlen 
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ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV 

HOZZÁTARTOZÓK RÉSZÉRE 

GÖRCSÖNY 

2010. 

 

Kérőívünket 34 fő hozzátartozó töltötte ki. 

A látogatókat a szakmai vezetők, valamint mentálhigiénés munkatársak kérték meg az elégedettségi ív 

kitöltésére. 

 

INTÉZMÉNYRŐL ALKOTOTT ÁLTALÁNOS KÉP 

 

1.) Mennyire elégedett az intézmény elérhetőségével, megközelíthetőségével? 

 

nagyon elégedett 12 fő 35,30% 

elégedett  22 fő 64,70% 

kevésbé elégedett     

 

 

 

 

elégedetlen 

 

 

2.) Mennyire elégedett az ápolók kommunikációjával? 

nagyon elégedett 4 fő 11,77% 

elégedett  28 fő 82,35%

kevésbé elégedett   2 fő 5,88% 

elégedetlen 



            
 
 

 
 

 

3.) Menyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak kommunikációjával? 

nagyon elégedett 7 fő 20,59% 

elégedett  23 fő 67,65% 

kevésbé elégedett   4fő 11,76%

elégedetlen 

 

 

 

4.) Mennyire elégedett a vezető ápoló kommunikációjával 

nagyon elégedett 7 fő 20,59% 

elégedett  24 fő 70,59% 

kevésbé elégedett   3 fő 8,82%  

elégedetlen 

 

5.) Mennyire elégedett az „intézmény” kommunikációjával? (1fő nem válaszolt) 

nagyon elégedett 6 fő 18,18% 

elégedett  23 fő 69,7%

kevésbé elégedett   4 fő 12,12% 

elégedetlen 

 

6.) Mennyire elégedett az intézmény részéről kapott tájékoztatással? 

nagyon elégedett 6 fő 17,65% 

elégedett  26 fő 76,47% 

kevésbé elégedett   2 fő 5,88%  
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elégedetlen 

 

 

7.) Mennyire elégedett az Ön által jelzett problémáira, észrevételire adott reagálással, 

intézkedéssel? (4 fő nem válaszolt) 

nagyon elégedett 3 fő 10% 

elégedett  18 fő 60% 

kevésbé elégedett   9 fő 30% 

elégedetlen 

 

 

 

 

 

 

8.) Mennyire elégedett az intézmény rugalmasságával? (1 fő nem válaszolt) 

nagyon elégedett 3 fő 9,09%  

elégedett  23 fő 69,7% 

kevésbé elégedett 7 fő 21,21% 

elégedetlen 

 

 

 

 

   

 

 

9.) Mennyire elégedett az intézmény megelőző magatartásával? (5 fő nem válaszolt) 

nagyon elégedett 3 fő 10,34% 

elégedett  19 fő 65,52% 

kevésbé elégedett   7 fő  24,14% 

elégedetlen 
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SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 

 

10.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal? (1 fő nem válaszolt) 

nagyon elégedett 7 fő 21,21% 

elégedett  23 fő 69,7% 

kevésbé elégedett   3 fő 9,09% 

elégedetlen 

 

11.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatások hozzáférhetőségével? 

nagyon elégedett 6 fő 17,65%  

elégedett  26 fő 76,47% 

kevésbé elégedett   2 fő 5,88% 

elégedetlen 

 

12.) Mennyire elégedett az egyéni igényekhez kötődő szolgáltatásokkal kapcsolatban? 

nagyon elégedett 4 fő 11,76% 

elégedett  26 fő 76,47% 

kevésbé elégedett   4 fő 11,76% 

elégedetlen 

 

 

13.) Mennyire elégedett a megbízhatósággal kapcsolatban? (1 fő nem válaszolt) 

nagyon elégedett 6 fő 18,18% 

elégedett  26 fő 78,7% 

kevésbé elégedett   1 fő 3,03% 

elégedetlen 
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A SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATÁVAL ÉS A SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYESSÉGÉVEL 

KAPCSOLATBAN 

 

14.) Mennyire elégedett a dolgozók alkalmassága és magatartása tekintetében? 

nagyon elégedett 3 fő 8,82% 

elégedett  29 fő 85,30% 

kevésbé elégedett   2 fő 5,88% 

elégedetlen 

 

 

15.) Mennyire elégedett a panaszokra, problémákra adott válaszok/intézkedések tekintetében? 

nagyon elégedett 4 fő 11,76% 

elégedett  23 fő 67,65% 

kevésbé elégedett   7 fő 20,59% 

elégedetlen



            
 
 

 
 

16.) Mennyire elégedett az intézmény vezetésével? (1 fő nem válaszolt) 

nagyon elégedett 5 fő 15,15% 

elégedett  27 fő 81,82% 

kevésbé elégedett   1 fő 3,03% 

elégedetlen 

 

17.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott segítséggel? (2 fő nem válaszolt) 

 

nagyon elégedett 6 fő 18,75% 

elégedett  24 fő 75% 

kevésbé elégedett   2 fő 6,25% 

elégedetlen 

 

 

18.) Mennyire elégedett a lakók érdekképviseletével? (3 fő nem válaszolt) 

 

nagyon elégedett 3 fő 9,68% 

elégedett  25 fő 80,65% 

kevésbé elégedett   3 fő 9,68% 

elégedetlen 

A hozzátartozók többsége elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, a lakók 

érdekképviseletével, a dolgozók alkalmasságával és az intézmény vezetésével, a megbízhatósággal 

kapcsolatban. 

A panaszokra, problémákra adott válaszok/intézkedések tekintetében 20,59%, a jelzett problémákra, 

észrevételekre adott reagálással, intézkedéssel a hozzátartozók 30% kevésbé elégedett. 
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ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV 

HOZZÁTARTOZÓK RÉSZÉRE 

KERESZTESPUSZTA 

2010. 

 

Kérőívünket 16 fő hozzátartozó töltötte ki. 

A kérdőívek az I-es és II-es épületben egyaránt rendelkezésre álltak. A látogatókat a szakmai vezetők, 

valamint mentálhigiénés munkatársak kérték meg az elégedettségi ív kitöltésére. 

 

INTÉZMÉNYRŐL ALKOTOTT ÁLTALÁNOS KÉP 

1.) Mennyire elégedett az intézmény elérhetőségével, megközelíthetőségével? 

nagyon elégedett 3 fő  18,75% 

elégedett  11 fő  68,75% 

kevésbé elégedett   2 fő  12,5%  

elégedetlen 

 

 

2.) Mennyire elégedett az ápolók kommunikációjával? 

nagyon elégedett 5 fő  31,25% 

elégedett  11 fő  68,75%

kevésbé elégedett    

elégedetlen 
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3.) Menyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak kommunikációjával? (1 fő nem válaszolt a 

feltett kérdésre) 

nagyon elégedett 3 fő  20% 

elégedett  12 fő  80% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

 

 

4.) Mennyire elégedett a vezető ápoló kommunikációjával 

nagyon elégedett 6 fő  37,50% 

elégedett  10 fő  62,50% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

5.) Mennyire elégedett az „intézmény” kommunikációjával? 

nagyon elégedett 6 fő  37,50% 

elégedett  10 fő  62,50

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

6.) Mennyire elégedett az intézmény részéről kapott tájékoztatással? 

nagyon elégedett 5 fő  31,25% 

elégedett  11 fő  68,75% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 
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7.) Mennyire elégedett az Ön által jelzett problémáira, észrevételire adott reagálással, 

intézkedéssel 

nagyon elégedett 2 fő 12,50% 

elégedett  13 fő 81,25% 

kevésbé elégedett   1 fő 6,25% 

elégedetlen 

 

 

 

 

 

 

8.) Mennyire elégedett az intézmény rugalmasságával? 

nagyon elégedett 2 fő 12,50% 

elégedett  13 fő 81,25% 

kevésbé elégedett 1 fő 6,25% 

elégedetlen 

 

 

 

 

   

 

 

9.) Mennyire elégedett az intézmény megelőző magatartásával? (2 fő nem válaszolt a feltett 

kérdésre) 

nagyon elégedett 4 fő 8,57% 

elégedett  10 fő 71,43% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 
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SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 

 

10.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal? 

nagyon elégedett 3 fő 18,75% 

elégedett  12 fő 75% 

kevésbé elégedett   1 fő 6,25% 

elégedetlen 

 

11.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatások hozzáférhetőségével? (1 fő nem 

válaszolt a feltett kérdésre) 

nagyon elégedett 1 fő 6,67% 

elégedett  13 fő 86,67% 

kevésbé elégedett   1 fő 6,67% 

elégedetlen 

 

12.) Mennyire elégedett az egyéni igényekhez kötődő szolgáltatásokkal kapcsolatban? 

nagyon elégedett 3 fő 18,75% 

elégedett  9 fő 56,25% 

kevésbé elégedett   4 fő 25% 

elégedetlen 

 

13.) Mennyire elégedett a megbízhatósággal kapcsolatban? 

nagyon elégedett 3 fő 18,75% 

elégedett  13 fő 81,25% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 
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A SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATÁVAL ÉS A SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYESSÉGÉVEL 

KAPCSOLATBAN 

14.) Mennyire elégedett a dolgozók alkalmassága és magatartása tekintetében? 

 

nagyon elégedett 5 fő 31,25% 

elégedett  10 fő 62,5% 

kevésbé elégedett   1 fő 6,25% 

elégedetlen 

 

15.) Mennyire elégedett a panaszokra, problémákra adott válaszok/intézkedések tekintetében? (1 

fő nem válaszolt) 

nagyon elégedett 3 fő 18,75% 

elégedett  13 fő 81,25% 

kevésbé elégedett    

elégedetlen 

 

16.) Mennyire elégedett az intézmény 

vezetésével? 

nagyon elégedett 4 fő 25% 

elégedett  12 fő 75% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 
 

 
 

17.) Mennyire elégedett az intézmény által nyújtott segítséggel? 

nagyon elégedett 5 fő 31,25% 

elégedett  11 fő 68,75% 

kevésbé elégedett     

elégedetlen 

 

18.) Mennyire elégedett a lakók érdekképviseletével? (5 fő nem válaszolt a feltett kérdésre) 

nagyon elégedett  

elégedett  8 fő 72,73% 

kevésbé elégedett   3 fő 27,27% 

elégedetlen 

A hozzátartozók többsége elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal és a dolgozók 

alkalmasságával és az intézmény vezetésével kapcsolatban. 

A hozzátartozók 25%-a kevésbé elégedett az egyéni igényekhez kötődő szolgáltatásokkal kapcsolatban. 
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Lakók 2009. 

 

 Nagyon elégedett (fő) Elégedett (fő) Kevésbé elégedett (fő) Elégedetlen (fő) 

 Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta 

1.)               Mennyire elégedett a lakókörnyezetével 

(intézményi környezet, lakószoba)? 8 7 23 23 2 2 0 1 

2.) Elégedett Ön az étel minőségével? 5 5 20 23 7 5 1 0 

3.) Elégedett Ön az étel mennyiségével? 3 8 25 23 4 1 0 0 

4.) Mennyire elégedett a ruházat tisztításával? 5 1 20 27 4 4 0 0 

5.) Elégedett Ön az orvosi ellátással? 3 1 23 21 4 8 0 0 

6.) Elégedett Ön a szakorvosi ellátáshoz jutás 

megszervezésével? 1 2 26 18 2 9 2 2 

7.) Elégedett Ön az intézmény által szervezett 

foglalkozásokkal? 3 4 26 24 2 3 0 0 

8.) Elégedett az intézmény által szervezett/tartott 

kulturális tevékenységgel? 6 10 20 19 2 2 0 0 
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9.) Elégedett Ön a gyógytornász tevékenységével? 2 3 20 26 5 3 0 0 

10.) Elégedett Ön az egyéni bánásmóddal? 10 5 19 21 2 4 1 0 

11.) Elégedett Ön az egyéni problémáira kapott 

segítséggel? 6 3 22 25 4 3 0 0 

12.) Elégedett Ön az Érdekvédelmi Fórum 

működésével? 2 1 13 20 2 7 0 1 

13.) Elégedett Ön az intézmény vezetése részéről 

kapott tájékoztatással? 2 3 24 29 4 1 0 0 

14.) Mennyire elégedett pénzügyeinek intézésével? 5 2 20 28 0 1 0 0 

15.) Elégedett az ápoló – gondozó személyzettől 

kapott segítséggel? 12 5 19 24 1 4 0 0 

16.) Mennyire elégedett az ápolók hozzáállásával? 8 7 22 24 2 2 0 0 

17.) Mennyire elégedett az ápolók stílusával, 

hangnemével? 17 5 14 23 0 5 0 0 

18.) Mennyire elégedett az ápolók 

segítőkészségével? 10 5 21 24 1 4 0 0 

19.) Elégedett a mentálhigiénés munkatársaktól 

kapott segítséggel? 6 10 22 23 1 0 0 0 

20.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés 

munkatársak hozzáállásával? 9 10 21 22 2 0 0 0 
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21.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés 

munkatársak stílusával, hangnemével? 9 10 21 23 2 0 0 0 

22.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés 

munkatársak segítőkészségével? 7 11 23 20 1 1 0 0 

23.) Mennyire elégedett az igazgató 

segítőkészségével? 8 11 20 20 1 2 0 0 

24.) Mennyire elégedett az intézményvezető ápoló 

segítőkészségével? 10 6 18 24 3 2 0 0 

25.) Mennyire elégedett Ön a személyes ügyeinek 

intézésével? 3 5 24 26 1 1 0 0 

26,) Mennyire elégedett az intézmény 

tisztaságával? 8 6 21 22 3 3 0 0 

 

 

 Nagyon elégedett % Elégedett % Kevésbé elégedett % Elégedetlen % 

 Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta 

1.)               Mennyire elégedett a lakókörnyezetével (intézményi 

környezet, lakószoba)? 24,24 20,59 69,70 67,65 6,06 5,88  2,94 

2.) Elégedett Ön az étel minőségével? 15,15 14,70 60,60 67,65 21,21 14,70 3,03  

3.) Elégedett Ön az étel mennyiségével? 9,09 23,53 75,76 67,65 12,12 2,94   
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4.) Mennyire elégedett a ruházat tisztításával? 15,15 2,94 60,6 79,41 12,12 11,76   

5.) Elégedett Ön az orvosi ellátással? 9,09 2,94 69,70 61,76 12,12 23,53   

6.) Elégedett Ön a szakorvosi ellátáshoz jutás megszervezésével? 3,03 5,88 78,79 52,94 6,06 26,47  5,88 

7.) Elégedett Ön az intézmény által szervezett foglalkozásokkal? 9,09 11,76 78,79 70,59 6,06 8,82   

8.) Elégedett az intézmény által szervezett/tartott kulturális 

tevékenységgel? 18,18 29,41 60,60 55,88 6,06 5,88   

9.) Elégedett Ön a gyógytornász tevékenységével? 6,06 8,82 60,60 76,47 15,15 8,82   

10.) Elégedett Ön az egyéni bánásmóddal? 30,30 14,70 57,58 61,76 6,06 11,76 3,03  

11.) Elégedett Ön az egyéni problémáira kapott segítséggel? 18,18 8,82 66,60 73,53 12,12 8,82   

12.) Elégedett Ön az Érdekvédelmi Fórum működésével? 6,06 2,94 39,39 58,82 6,06 20,59  2,94 

13.) Elégedett Ön az intézmény vezetése részéről kapott 

tájékoztatással? 6,06 8,82 72,73 85,29 12,12 2,94   

14.) Mennyire elégedett pénzügyeinek intézésével? 15,15 5,88 60,6 82,35  2,94   

15.) Elégedett az ápoló – gondozó személyzettől kapott segítséggel? 36,36 14,7 57,58 70,59 3,03 11,6   

16.) Mennyire elégedett az ápolók hozzáállásával? 24,24 20,59 66,67 70,59 6,06 5,88   

17.) Mennyire elégedett az ápolók stílusával, hangnemével? 51,51 14,70 42,42 67,65  14,70   

18.) Mennyire elégedett az ápolók segítőkészségével? 30,30 14,70 63,64 70,59 3,03 11,76   

19.) Elégedett a mentálhigiénés munkatársaktól kapott segítséggel? 18,18 29,41 66,67 67,65 3,03    
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20.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak 

hozzáállásával? 27,27 29,41 63,64 64,70 6,06    

21.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak stílusával, 

hangnemével? 27,27 29,41 63,64 67,65 6,06    

22.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak 

segítőkészségével? 21,21 32,35 69,70 58,82 3,03 2,94   

23.) Mennyire elégedett az igazgató segítőkészségével? 24,24 32,35 60,6 58,82 3,03 5,88   

24.) Mennyire elégedett az intézményvezető ápoló 

segítőkészségével? 30,30 17,65 54,58 70,59 9,09 5,88   

25.) Mennyire elégedett Ön a személyes ügyeinek intézésével? 9,09 14,7 72,73 76,47 3,03 2,94   

26.) Mennyire elégedett az intézmény tisztaságával? 24,24 17,65 63,64 64,70 9,09 8,82   

 

Az elégedettségi kérdőívek kitöltése – a tavalyi évhez hasonlóan - önkéntes volt. A beérkezett válaszok száma jól reprezentálja a lakók egészségi állapotát. 

Görcsönyben 33 fő, Keresztespusztán 34 fő válaszolt a kérdőívben feltett kérdésekre.  

 

 

Főbb megállapítások összességében: 

- A lakók nagyon elégedettek Görcsönyben: az egyéni bánásmóddal, az ápoló – gondozó személyzettől kapott segítséggel, az ápolók stílusával és 

hangnemével, az intézményvezető ápoló segítőkészségével. Keresztespusztán: Az intézmény által szervezet kulturális tevékenységgel. 
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- A lakók többsége (60 % felett) elégedett lakókörnyezetével, az étel minőségével és mennyiségével, ruházatának tisztításával, az orvosi ellátással az 

intézmény által szervezett foglalkozásokkal, a gyógytornász tevékenységével, az egyéni problémákra kapott segítséggel, az intézmény vezetésétől kapott 

tájékoztatással, pénzügyeinek intézésével, az ápolók hozzáállásával, az ápolók segítőkészségével, a mentálhigiénés munkatársaktól kapott segítséggel, 

a mentálhigiénés munkatársak hozzáállásával-, stílusával és hangnemével, személyes ügyeinek intézésével, az intézmény tisztaságával. 

- A lakók kevésbé elégedettek Keresztespusztán a szakorvosi ellátáshoz jutás megszervezésével, az orvosi ellátással. 

- A lakók 2.94% Keresztespusztán elégedetlen lakókörnyezetével, az Érdekvédelmi Fórum működésével, Görcsönyben 3,03% az étel minőségével, az 

egyéni bánásmóddal, 8,82% az intézmény tisztaságával 

- Az igazgató segítőkészségével Görcsönyben 24,24% nagyon elégedett, 60,6% elégedett, 3,03% kevésbé elégedett. Keresztespusztán 32,35% nagyon 

elégedett, 58,82% elégedett, 5,88% kevésbé elégedett. 

Lakók körében végzett elégedettségi vizsgálat 

2010. 

 Nagyon elégedett (fő) Elégedett (fő) Kevésbé elégedett (fő) Elégedetlen (fő) 

 Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta 

1.)               Mennyire elégedett a 

lakókörnyezetével (intézményi környezet, 

lakószoba)? 3 2 25 9 5 2 1  

2.) Elégedett Ön az étel minőségével? 3 1 21 12 6 1 2  

3.) Elégedett Ön az étel mennyiségével? 4 2 21 11 6 1 2  

4.) Mennyire elégedett a ruházat tisztításával? 7 1 20 10 3 3 2  

5.) Elégedett Ön az orvosi ellátással? 7 2 22 9 2 3 1  

6.) Elégedett Ön a szakorvosi ellátáshoz jutás 

megszervezésével? 4 2 24 8 2 4 1  
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7.) Elégedett Ön az intézmény által szervezett 

foglalkozásokkal? 6 2 20 11 5  1  

8.) Elégedett az intézmény által szervezett/tartott 

kulturális tevékenységgel? 6 2 20 10 5 1 2  

9.) Elégedett Ön a gyógytornász tevékenységével? 12 3 17 10 3 1 1  

10.) Elégedett Ön az egyéni bánásmóddal? 8 2 18 11 7 1 1  

11.) Elégedett Ön az egyéni problémáira kapott 

segítséggel? 7 2 17 9 5 2 2 1 

12.) Elégedett Ön az Érdekvédelmi Fórum 

működésével? 4 1 18 11 2 1 2  

13.) Elégedett Ön az intézmény vezetése részéről 

kapott tájékoztatással? 6 2 19 9 4 2 1 1 

14.) Mennyire elégedett pénzügyeinek intézésével? 10 1 15 9  3 3  

15.) Elégedett az ápoló – gondozó személyzettől 

kapott segítséggel? 10 2 17 11 3 1 1  

16.) Mennyire elégedett az ápolók hozzáállásával? 9 2 18 11 4 1 1  

17.) Mennyire elégedett az ápolók stílusával, 

hangnemével? 8 2 13 9 9 1 1  

18.) Mennyire elégedett az ápolók 

segítőkészségével? 12 2 13 11 5  1  

19.) Elégedett a mentálhigiénés munkatársaktól 

kapott segítséggel? 11 4 18 10 2  1  

20.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés 

munkatársak hozzáállásával? 12 4 16 10 2  1  

21.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés 

munkatársak stílusával, hangnemével? 11 2 16 12 3  1  

22.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés 

munkatársak segítőkészségével? 12 3 16 11 2  1  

23.) Mennyire elégedett az igazgató 

segítőkészségével? 13 2 16 9 1 1 2 1 

24.) Mennyire elégedett az intézményvezető ápoló 

segítőkészségével? 13 2 13 10 2 1 2  
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25.) Mennyire elégedett Ön a személyes ügyeinek 

intézésével? 9 2 17 11 3 1 1  

26,) Mennyire elégedett az intézmény 

tisztaságával? 7 2 18 11 5 1 1  

 

 

 

 Nagyon elégedett % Elégedett % Kevésbé elégedett % Elégedetlen % 

 Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta 

1.)               Mennyire elégedett a lakókörnyezetével (intézményi 

környezet, lakószoba)? 8,82 15,38 73,53 69,23 14,70 15,38 2,94  

2.) Elégedett Ön az étel minőségével? 9,38 7,14 65,63 85,71 18,75 7,14 6,25  

3.) Elégedett Ön az étel mennyiségével? 12,12 14,29 63,64 78,86 8,18 7,14 6,06  

4.) Mennyire elégedett a ruházat tisztításával? 21,88 7,14 62,50 71,43 9,38 21,43 6,25  

5.) Elégedett Ön az orvosi ellátással? 21,88 14,29 68,75 64,29 6,25 21,43 3,13  

6.) Elégedett Ön a szakorvosi ellátáshoz jutás megszervezésével? 12,90 14,29 77,42 57,14 6,45 28,57 3,23  

7.) Elégedett Ön az intézmény által szervezett foglalkozásokkal? 18,75 15,38 62,50 84,62 15,63  3,13  

8.) Elégedett az intézmény által szervezett/tartott kulturális 

tevékenységgel? 18,18 15,38 60,60 76,92 15,15 7,69 6,06  

9.) Elégedett Ön a gyógytornász tevékenységével? 36,36 21,43 51,52 71,43 9,09 7,14 3,03  

10.) Elégedett Ön az egyéni bánásmóddal? 23,53 14,29 52,94 78,57 20,59 7,14 2,94  

11.) Elégedett Ön az egyéni problémáira kapott segítséggel? 22,58 14,29 54,84 64,29 16,13 14,29 6,45 7,14 

12.) Elégedett Ön az Érdekvédelmi Fórum működésével? 15,38 7,69 69,23 84,62 7,69 7,69 7,69  

13.) Elégedett Ön az intézmény vezetése részéről kapott 

tájékoztatással? 20,00 14,29 63,33 64,29 13,33 14,29 3,33 7,14 

14.) Mennyire elégedett pénzügyeinek intézésével? 35,71 7,69 53,57 69,23  23,08 10,71  

15.) Elégedett az ápoló – gondozó személyzettől kapott segítséggel? 32,26 14,29 54,84 78,57 9,68 7,14 3,23  
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16.) Mennyire elégedett az ápolók hozzáállásával? 28,13 14,29 56,25 78,57 12,50 7,14 3,13  

17.) Mennyire elégedett az ápolók stílusával, hangnemével? 25,81 16,67 41,94 75 29,03 8.33 3,23  

18.) Mennyire elégedett az ápolók segítőkészségével? 38,71 15,38 41,94 84,62 16,13  3,23  

19.) Elégedett a mentálhigiénés munkatársaktól kapott segítséggel? 34,38 28,57 56,25 71,43 6,25  3,13  

20.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak 

hozzáállásával? 38,71 28,57 51,61 71,43 6,45  3,23  

21.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak stílusával, 

hangnemével? 35,48 14,29 51,61 85,71 9,68  3,23  

22.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak 

segítőkészségével? 38,71 21,43 51,61 78,57 6,45  3,23  

23.) Mennyire elégedett az igazgató segítőkészségével? 40,63 15,38 50,00 69,23 3,13 7,69 6,25 7,69 

24.) Mennyire elégedett az intézményvezető ápoló 

segítőkészségével? 43,33 15,38 43,33 76,92 6.67 7,69 6,67  

25.) Mennyire elégedett Ön a személyes ügyeinek intézésével? 30,00 14,29 56,67 78,57 10,00 7,14 3,33  

26.) Mennyire elégedett az intézmény tisztaságával? 22,58 14,29 58,06 78,57 16,13 7,14 3,23  

 

Az elégedettségi kérdőívek kitöltése – az előző két évhez hasonlóan - önkéntes volt. A beérkezett válaszok száma jól reprezentálja a lakók 

egészségi állapotát. 

Görcsönyben 34 fő, Keresztespusztán 14 fő válaszolt a kérdőívben feltett kérdésekre. Fontos kiemelni, hogy voltak olyan személyek akik egy, 

vagy több kérdésre semmilyen választ nem jelöltek meg. Az értékelés a ténylegesen megválaszolt kérdések figyelembe vételével történt. 

 

Főbb megállapítások összességében: 

- A lakók nagyon elégedettek Görcsönyben: a gyógytornász tevékenységével (36,36%), a pénzügyeinek intézésével (Görcsöny - 35,71%), 

az ápolók és mentálhigiénés munkatársak segítőkészségével (38,71%), Keresztespusztán: mentálhigiénesektől kapott segítséggel és 

hozzáállásukkal (28,57%) 
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- A lakók többsége elégedett lakókörnyezetével, az étel minőségével és mennyiségével, ruházatának tisztításával, az orvosi ellátással az 

intézmény által szervezett foglalkozásokkal, az egyéni bánásmóddal, az Érdekvédelmi Fórum működésével, az ápolóktól kapott segítséggel 

az egyéni problémákra kapott segítséggel, az intézmény vezetésétől kapott tájékoztatással, pénzügyeinek intézésével, a személyes ügyeinek 

intézésével, az intézmény tisztaságával. 

- A lakók kevésbé elégedettek Görcsönyben: az ápolók stílusával, hangnemével (29,03%) Keresztespusztán a szakorvosi ellátáshoz jutás 

megszervezésével (28,57%), pénzügyeinek intézésével (23,08%) 

- A lakók 7,14%-a elégedetlen Keresztespusztán az egyéni problémáira adott segítséggel 

- Az igazgató segítőkészségével Görcsönyben 40,63% nagyon elégedett, 50,00% elégedett, 3,13% kevésbé elégedett. Keresztespusztán 

15,38% nagyon elégedett, 69,23% elégedett, 7,69% kevésbé elégedett. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

309 
 

 

A fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat kérésére, a görcsönyi Kastélypark Időskorúak Otthona görcsönyi székhelyén 30 fő (100 fő intézményi 

létszámból), keresztespusztai telephelyén 20 fő (70 fős létszámból) adott választ. 

 

 

Görcsöny  

(30 fő válasza alapján) 

Keresztespuszta 

(20 fő válasza alapján) 

 Jellemző 

Kevésbé 

jellemző 

Nem 

jellemző Jellemző 

Kevésbé 

jellemző 

Nem 

jellemző 

Egyéni kívánságai érvényesülhetnek-e, választhat –e, a 

programokban önként vesz-e részt: 16 7 2 16 3 1 

A dolgozók a kérdéseit komolyan veszik, kielégítően 

válaszolnak rá? 14 14 2 14 4 2 

Elégedett a "lakás"-ával? 18 10 2 19 1 0 

Elégedett az étkezésekkel? 14 12 3 10 9 1 

Elégedett az intézmény akadálymentesítésével? 13 14 3 17 1 2 
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Elégedett az Önnel kapcsolatos dolgokról való tájékoztatással, 

kikérik a véleményét? 10 17 3 12 5 3 

Biztonságban érzi magát? 16 11 2 17 3 0 

Szabadidejét úgy tölti el, ahogy szeretné? 21 9 0 20 0 0 

Vallását gyakorolhatja? 23 5 1 20 0 0 

Zavartalanul fogadhat látogatókat? 27 3 0 20 0 0 

Nem túl sűrű a napirendje, van elég szabadideje? 23 7 0 20 0 0 

 

Az egyes kérdések esetében előfordult, hogy a lakó nem jelölt meg választ. (elsősorban Görcsönyben) 
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A kérdésekre adott válaszok 

%-ban 

 

Görcsöny  

(30 fő válasza alapján) 

Keresztespuszta 

(20 fő válasza alapján) 

 Jellemző 

Kevésbé 

jellemző 

Nem 

jellemző Jellemző 

Kevésbé 

jellemző 

Nem 

jellemző 

Egyéni kívánságai érvényesülhetnek-e, választhat –e, a 

programokban önként vesz-e részt: 53,33  23,33  6,66  80  15  5  

A dolgozók a kérdéseit komolyan veszik, kielégítően 

válaszolnak rá? 46,67  46,67  6,66  70  20  10  

Elégedett a "lakás"-ával? 60  33,33  6,66  95  5  0 

Elégedett az étkezésekkel? 46,67  40  10  50  45  5  

Elégedett az intézmény akadálymentesítésével? 43,33  46,67  10  85  5  10  

Elégedett az Önnel kapcsolatos dolgokról való tájékoztatással, 

kikérik a véleményét? 33,33  56,67  10  60  25  15  

Biztonságban érzi magát? 53,33  36,67  6,67  85  15  0 
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Szabadidejét úgy tölti el, ahogy szeretné? 70  30  0 100  0 0 

Vallását gyakorolhatja? 76,67  16,67  3,33  100  0 0 

Zavartalanul fogadhat látogatókat? 90  10  0 100  0 0 

Nem túl sűrű a napirendje, van elég szabadideje? 76,67  23,33  0 100  0 0 

 

Fentiek értelmében összességében megállapítható, hogy a lakók igen eltérő mértékben elégedettek az intézményi élet különböző területeivel. 

Sarkalatos pontok Görcsöny: tájékoztatás (kevésbé jellemző: 56,67 %), az intézmény akadálymentesítése (kevésbé jellemző: 46,67 %), dolgozói tájékoztatás a 

feltett kérdésekre (46,67 %) 

Sarkalatos pontok Keresztespuszta: étkezésekkel való megelégedettség (kevésbé jellemző: 45 %),  

 

 

 

 

 

 


