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SZERKESZTŐI LEVÉL 

   Tisztelt Olvasóink! 

A Magyar Gerontológia folyóirat idei első két számában is, már a megszokott módon, az 

idősödő társadalom kérdéseit tárgyaló tanulmányoknak adunk helyet. Semsei Imre a 

gerontológia tudományágon belül a társadalomgerontológia világába kalauzolja az olvasót. 

Tanulmányában kitér a modern társadalmak elöregedésének folyamatára, főbb jellemzőinek 

bemutatására és rávilágít az elöregedő társadalmak problémáira, felsorakoztatva a megoldási 

alternatívákat is. Fábián Gergely írása a demográfiai – gazdasági - társadalmi változásokat 

komplex módon vizsgálva tekinti át az időspolitika nemzetközi jellemzőit. A szerző rámutat 

arra, hogy a jóléti állam a korábban jellemző teljes foglalkoztatottságban és a magas 

termékenységben rejlő potenciákat használta fel a társadalmi jólét biztosítására. Ezek az 

erőforrások azonban napjainkra átalakultak, kiürültek. “Van-e időspolitika Magyarországon?” 

teszi fel a kérdést tanulmányában Patyán László, aki írásában az időspolitika hazai jellemzőit 

veszi górcső alá és az aktív idősödés, valamint a foglalkoztatás-, család- és gondozáspolitika 

kérdéseit és az ezek mentén kialakuló intézkedéseknek a célcsoportra gyakorolt hatását tekinti 

át részletesen. Kovács Klára a fizikai aktivitás idős korra gyakorolt hatását elemzi. Ennek során 

elsőként a témában releváns hazai és nemzetközi kutatások eredményeket sorolja fel, és arra 

fókuszál, hogy milyen hatásai vannak a fizikai aktivitásnak az egészség különböző dimenzióira 

idős korban. A tanulmány amellett érvel, hogy a rendszeres, és az egyén korának, egészségi 

állapotának megfelelő fizikai aktivitás hozzájárul a különböző betegségek kialakulásának 

megelőzéséhez, illetve kezeléséhez, továbbá csökkenti a korai halál bekövetkeztének 

valószínűségét. Laukó Gábor és Mihálka Mária tanulmánya az idősek társadalmi 

esélyegyenlőségének kérdéseit járja körbe. A szerzőpáros a fogalmi alapvetéseken túl 

foglalkozik az időskorúakra irányuló egyenlőtlenségek részletezésével, valamint a civil 

szervezetek lehetséges szerepével az időseket érintő egyenlőtlenségek csökkentésében. A 

magam és szerzőtársaim nevében is örömmel ajánlom folyóiratunkat az öregedéstudomány 

iránt érdeklődők számára. 

Huszti Éva 



2 

 

 

 

MAGYAR GERONTOLÓGIA 
8. ÉVFOLYAM 29-30. SZÁM 

 

Nyomtatott verzió: ISSN 2062-3682 

On-line verzió: ISSN 2062-3690 

 

 

 

TÁRSADALOMGERONTOLÓGIA 

Prof.dr. Semsei Imre 

 

Kulcsszavak: gerontológia, elöregedés, társadalmi problémák, andragógia, gerontagónia 

 

Összefoglalás 

A tanulmány a társadalmi és szociális gerontológia területeit mutatja be részletesen. Ennek 

során elsőként demográfiai jellemzőkkel írja le a társadalmak elöregedését, majd azt a kérdést 

taglalja, hogy milyen okok vezethetnek a társadalmak elöregedéséhez. Az írás a következő 

részben az öregedő társadalmak következményei sorakoztatja fel, majd azt veszi számba, hogy 

vajon van-e megoldás a problémákra. 

 

Summary 

The paper deals with the area of social gerontology. Firstly, it shows the ageing process of 

modern societies than it discusses that question what type of causes or reasons are behind of 

this process. Besides these, the study lines up of the consequences of the ageing society than it 

finds out whether there are solutions to these problems. 

 

 

Bevezetés 

 A gerontológia diszciplínán belül 3 nagy alágat különböztetünk meg: biogerontológia, 

pszichogerontológia és társadalomgerontológia. A társadalomgerontológiát további két 

alrészre bontjuk: társadalmi gerontológia és szociális gerontológia. Míg az előbbi a társadalom 

elöregedésével kapcsolatos elméleti kérdéseket tárgyalja, úgy az utóbbi pedig az elöregedésből 

adódó társadalmi problémák gyakorlati megoldásaihoz nyújt segítséget. 

 A közgondolkodással ellentétben azonban nem csak az élőlények öregednek. Ezen kívül 

sok minden más is „öregedhet”, így élettelen tárgyak is, mint például a gumi. Mikor elkészítjük, 

puha és rugalmas, egy idő eltelte után azonban megkeményedik, rugalmatlan lesz, néha még el 
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is porlik. Ez is egyfajta öregedés, amit általában az entrópia (rendezetlenség mértéke) 

növekedése jelez. Emellett elöregedhet egy társadalom is, melyhez az egyének öregedése is 

hozzájárul, de ez - természetesen – nem hasonlít az egyén biológiai öregedéséhez. Mégis joggal 

mondhatjuk, hogy egy társadalom is képes elöregedni. Sok jelét észlelhetjük a társadalom 

elöregedésének, de talán a legjobban a társadalmi szerkezet megváltozásában érhető tetten. De 

mit is értünk ez alatt? 

 

Demográfiai jellemzők - a társadalom elöregedéséről 

Egy társadalom akkor fenntartható, ha szerkezete közelít egy ideális piramis 

szerkezethez (1. ábra). Ekkor többen születnek, mint az előtte született gyermekek, akik többen 

vannak, mint előttük a fiatalok, akik többen vannak, mint a felnőttek, akik többen vannak, mint 

az idősek, akik szintén nagyobb számban találhatók az aggoknál (mellesleg a férfiak száma 

mindig közel megegyező a nőkével, minden korosztályban). Így biztosítható a társadalom 

folyamatos fejlődése, fenntarthatósága.  

 

1. ábra. Egy társadalom ideális szerkezete. 

 

Mit látunk azonban az utóbbi néhány évtizedben Európa-szerte, köztük hazánkban is?  

Egyre nagyobb számban vannak ezekben a társadalmakban idős emberek.  

Az időszámítástól egészen a 19. századig az emberek átlagéletkora valahol 30-35 év körül 

mozgott. Az elmúlt 200 évben azonban megduplázódott, ma már ez 75-85 év körül van (ország 

függően) az európai országokban (köztük Magyarországon is). Nem csoda tehát, ha azt 

észleljük, hogy nőtt az idős emberek száma, hiszen egyre tovább élnek az emberek, s így egyre 

többen megérik az idős kort is. Azonban nem csak számszerű növekedés tapasztalható, hanem 

aránybeli eltolódások is.  
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Nő az idős emberek aránya is egy társadalmon belül.  

Nem volna tehát semmi probléma az idősek számának növekedésével, ha nem kísérné ezt a 

társadalom szerkezetének torzulása, például a születések számának visszaesése miatt. Azonban, 

mint ahogyan azt a 2. ábrán is látjuk, a kezdetben még ideális szerkezet a 19. század végén (A) 

már torzul az 1930-as évekre (B). 

    

    A         B    C      D 

2. ábra. A társadalmi szerkezet változása az elmúlt évszázadban.  

A = XX. századelő; B = 1930; C = 1960; D = 1990. 

Itt megfigyelhetjük az első világháború okozta „sebhelyet” (nyíl), míg a C ábránál már látjuk, 

hogy a „Ratkó-korszak” kicsit visszafordította az előtte megjelent születés-szám visszaesést. A 

mai magyar társadalom helyzetét jól mutatja az utolsó (D) ábrarész, ahol is látjuk, hogy a Ratkó-

korszak után folyamatosan visszaesett a születésszám, s a mai magyar állapotok távolról sem 

hasonlítanak az ideálishoz. Ez már egy elöregedő (sőt elöregedett) társadalom szerkezetét 

mutatja. 

 

Egyre kevesebb eltartóra egyre több eltartott jut. 

Amint a 3. ábrán is látható, az idősek arányának emelkedésével párhuzamosan a fiatalok (és 

felnőttek) arányának csökkenését észleljük. Így lesz egyre kevesebb azok száma, akik aktívak 

és keresnek, s egyre nagyobb azok száma, akik már nem keresőképesek és „eltartásra” 

szorulnak.  

 

3. ábra. Aránybeli változások különböző korosztályoknál. 
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Egyre több beteg idős ember van. 

S ha mindez nem volna elég, további gondok is adódnak – kicsit paradox módon pozitív 

változások következményeként. Míg az elmúlt évszázad elején a legnagyobb számban az 

emberek fertőző betegségben és tüdőgyulladásban haltak meg, addig ma a magyar lakosság 

több mint fele szív és érrendszeri bajai miatt hal meg. A halandóság alapirányzatának ilyetén 

megváltozásának a vonzata az, hogy míg a múlt évszázad elején a betegek vagy 

meggyógyultak, vagy meghaltak, manapság a kardiovaszkuláris betegek akár évtizedekig is 

élhetnek – természetesen betegséggel terhelten. 

 

Az idős emberek döntő többsége a női nemhez tartozik. 

Ha megfigyeljük a nemek közötti különbségeket, akkor azt látjuk, hogy a nők átlagéletkora 

mintegy 10 évvel magasabb a férfiakénál. Ahogy haladunk előre a korban, egyre nagyobb 

arányban lesznek a hölgyek, s értelemszerűen a férfiaké csökken. Ez azt jelenti, hogy a családok 

férfi tagja már nem él a nejével, de az egyedül még tovább él. 

 

Ezek tehát a társadalom elöregedésének főbb jellemzői, ha ezt a helyzetet (és 

folyamatot) a demográfiai mutatók tükrén keresztül szemléljük. Ez tehát gyakorlatilag a 

társadalmi szerkezet olyan torzulása, mely már nagyon messze van egy ideális (fenntartható) 

társadalmi szerkezettől. Mindezen társadalmi szerkezeti változások azonban nem maradnak 

következmények nélkül. Ezek a következmények akár olyan súlyosak is lehetnek, hogy az a 

társadalom összeomlásához is elvezethet. Ahogyan régen egy-egy háború, vagy járvány 

országokat döntött romba, vagy akár meg is semmisített, úgy lehetnek katasztrofális 

következményei a társadalom elöregedésének is.  

 

Speciális demográfiai jellemzők - milyen okok vezetnek a társadalom elöregedéséhez? 

 

A társadalmi szerkezet megváltozásait látván egyértelműnek látszik, hogy a születések 

számának csökkenése hozzájárul a társadalom elöregedéséhez. 

Nyilvánvaló, hogy annak elemzése, mi vezetett ide, meghaladja a tanulmány kereteit. 

Elmondhatjuk azonban, hogy a csecsemő- illetve gyermekhalandóság javulása ezen tendencia 

ellen hat, bár ennek további javítása sem hoz megoldást a problémára. A kormány is próbálja 

ezt a folyamatot megállítani és visszafordítani, azonban – mindezidáig – kevés sikerrel. Ma már 

túl vagyunk azon a korszakon, mikor „Ratkó elvtárs” felkiáltott: „Magyar anya szülj 

gyermeket”, s lőn. A mai fiatalok másként gondolkodnak családról, gyermekvállalásról.  
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A család válsága nem segíti elő a születések számának emelését. Emellett maga a 

gyermekvállalás is kitolódik, ami - időlegesen ugyan, de - a társadalmi szerkezet további 

torzulását eredményezi. A régi gondolkodás, miszerint „ahol öten esznek, a hatodiknak is jut”, 

ma már nem mérvadó, hiszen egyre kisebb létszámú családok lesznek, egyre kevesebb 

gyermeket vállal egy-egy család. Inkább kevesebb gyermeket vállalnak, de azokat jobban 

kívánják indítani az életben. Emellett növekszik a válások száma is, s ez sem a születések 

számának emelkedését segíti elő. Ugyanakkor az utóbbi egy-két évben megállt a 

házasságkötések számának csökkenése, elindult a válások számának csökkenése is. Ez némi 

optimizmusra adhat okot.  

Ha a társadalmi szerkezet felső (idősebb) részének változásait nézzük, akkor látjuk azokat a 

jelenségeket, miszerint nő az idősek száma és részaránya a társadalomban, ami jórészt az 

átlagéletkor növekedése miatt következik be.  

 

A társadalom fejlődése - paradox módon - hozzájárul a társadalom elöregedéséhez. 

 

Egy fejlett társadalom egyre inkább olyan körülményeket képes biztosítani az állampolgárai 

számára, mely megnöveli annak esélyét, hogy az emberek tovább éljenek. Hogy csak néhányat 

említsünk: csecsemő és gyermekhalandóság csökkentése; járványok és hatásai kiküszöbölése – 

általánosságban a létkörülmények javítása; háborúk limitálása; táplálkozás javítása; életet 

fenyegető betegségek csökkentése – általánosságban az orvostudomány fejlődése; lakhatási 

körülmények javulása; az „okosabb” élethez szükséges információk növekedése, azok 

elsajátítása; stb. Mindezek növelik az átlagéletkort, így hozzájárulnak a fent említett jelenségek 

kifejlődéséhez. 

Az alábbiakban csak néhány példát említünk, melyek alátámasztják a fentieket. 
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A legfontosabb haláloki főcsoportok  halálozási arányaiban 

történt csökkenések viszonylagos résesedése az általános 

halálozási arányban, illetve hozzájárulása a várható 

élettartamhoz 1993-2001 között
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4. ábra. Halálokban történt változások. 

Mivel a magyar lakosság több mint fele szív és érrendszeri betegségek miatt hal meg, a szív és 

érrendszeri betegségek számának csökkenése, a betegségben meghaltak számának csökkenése 

egyértelműen hozzá fog járulni az átlagéletkor növekedéséhez, hiszen ezek az emberek nem 

halnak meg, hanem tovább élnek. Ezt mutatja a 4. ábra, is ahol az 1993 és 2001 közötti javulás 

látható. Mindezen paraméterek javulása az említett időszakban majd’ három és fél évet tett 

hozzá a várható átlagéletkorhoz. A keringési rendszer betegségeiben meghaltak számának 

csökkenése teszi ki a legnagyobb részt a javulásban. Ezt támasztja alá többek között az agyér 

betegségekben meghaltak számának csökkenése, vagy a heveny szívizominfarktus halálozási 

számának és gyakoriságának javulása is.  

További javulást észlelhettünk a daganatos betegségekben meghaltak számának csökkenésében 

is, ahogyan csökkent a légzőrendszer betegségeiben meghaltak, vagy az emésztőrendszer 

betegségeiben meghaltak száma is. Figyelemre méltó, hogy az erőszakos halálozás száma is 

javult, mintegy 0,2 évet hozzátéve várható átlagéletkorhoz.  

Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagyni, hogy ezekkel a számokkal rendszerint messze 

elmaradunk az európai átlagtól, tehát igen csak van még lehetőség ezeken a területeken (s 

másokon) is. Nagyon sok esetben egy jól működő prevenciós program segíthet az európai átlag 

elérésében, ahogyan ezt a női mellrákban meghaltak száma is mutatja.  

A halálozások számának és arányának csökkenését ugyanakkor nem csak egészségügyi 

tényezők befolyásolják, de tetten érhető a társadalmi változások hatásai is (5. ábra).  
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A halálozások számának változása

az időben
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5. ábra. A halálozások számának időbeli változásai. 

A második világháború után az európai társadalmakban - így Magyarországon is – viszonylagos 

jólét volt. A hatvanas évekre megállapodott a társadalom, már nem voltak mindennapos 

alapvető problémák (pl. ételhiány, még akkor sem, ha nem minden és mindig volt kapható). Az 

emberek viszonylag boldogan éltek, minden társadalmi és gazdasági probléma dacára is. Ez 

meg is mutatkozott a halálozások számában is, a hatvanas évekre a magas halálozási szám igen 

alacsonyra csökkent. Egy idő elteltével a hetvenes években mutatkozott az életmódbeli 

változások hatásai: az embereknek volt mit enni, s a szűkös évek után talán mindenki többet is 

evett a kelleténél, nem beszélve arról, hogy a táplálkozás távolról sem volt akkoriban 

egészséges. Mindezekhez hozzájárultak a társadalmi változások (gazdasági problémák, 

társadalmi változások, feszültségek), s ez megmutatkozott a halálozási szám folyamatos 

emelkedésében. A nyolcvanas évek közepétől viszont elindult egy csökkenő tendencia (a 

táplálkozási rezsim változása, a társadalmi feszültségek enyhülése miatt), ám ez a tendencia 

ismét megfordult mikor bekövetkezett a rendszerváltás. Mikor nagyobb volumenű társadalmi 

változások következnek be (pl. forradalom) az emberek élete is alapvetően megváltozik. Ebben 

az esetben sok idős ember már nehezen kezelte-értette a körülöttük történő eseményeket, sokuk 

tetszésével nem is találkoztak ezek a változások. Idős korban az emberek kevésbé képesek 

alkalmazkodni, főleg a hirtelen és nagymérvű változásokhoz. Ez meg is mutatkozott a 

halálozások számának emelkedésében. A társadalom megnyugvása és az életkörülmények 

pozitív változásai a kilencvenes évek közepe után már ismét halálozási szám csökkenést 

eredményezett, mely mind a mai napig tart is. 
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Öregedő társadalmak - a következmények 

 

Egyre nagyobb társadalmi feszültségek keletkeznek. 

 Sajnos, az elmúlt időszak „piramis - játék” típusú nyugdíjrendszere nem teszi lehetővé, 

hogy a kevesebb kereső által termelt kevesebb bevételek finanszírozzák az egyre növekvő 

számú eltartottat. Ideális szerkezetű társadalom esetén ez nem gond, hiszen egyre többen 

lesznek a keresők, s a náluk kevesebb eltartottat minden gond nélkül el is tartják. A 

megváltozott szerkezetben azonban csak akkor működne a rendszer, ha mindenki saját 

nyugdíját megteremtette volna már előzőleg. S mint jól tudjuk, nem ez a helyzet. A bevételek 

csökkenése nem tud lépést tartani a növekvő igényekkel. Így nem csoda, hogy fokozatosan 

csökkennek a nyugdíjak (először csak a 13. havit kézbesítették a tárgyhóban… majd már 

csökkentésről kellett dönteni). Ez eladdig vezet, hogy összeomlik a nyugdíjrendszer. 

Kiváltképp, ha megjelenik a „Ratkó-korszak” nemzedéke, s tartja a kezét jól megérdemelt 

nyugdíjáért. 

Gondok jelentkeznek tehát a nyugdíjellátásban. 

 

 Mivel egyre több a beteg idős ember, egyértelmű, hogy a betegellátás terén is gondok 

jelentkeznek. Ha figyelembe veszünk olyan tényeket, miszerint az idősek kórházi ellátása 

tízszer magasabb gyakoriságú, ha azt a fiatalokhoz-felnőttekhez hasonlítjuk, vagy 

gyógyszerigénye tizenkétszer nagyobb a felnőtt korosztályénál, akkor könnyen beláthatjuk, 

hogy a mai magyar egészségügy tulajdonképpen idős-egészségügy. Nem csoda tehát, hogy 

omladozik az egykor jobb napokat látott hazai egészségügy. Ezen még az sem segít, ha egy 

kicsit több pénzt áramoltatnánk a rendszerbe. 

Gondok jelentkeznek tehát az egészségügyi ellátásban. 

 

A társadalom gondjainak növekedésével párhuzamosan (a rendszerváltás által még egy 

lapáttal rátéve) az állam egyre jobban próbál kihúzódni „kötelezettségei” alól. Ez megnyilvánul 

a szociális ellátások megnyirbálásában is. Noha nem több mint 2-5%-át látja el az állam 

központilag az összes nyugdíjas korúnak, manapság már ez is túl nagy teher a társadalom 

számára, de folyamatosan csökken az egyéb szociális ellátásra rendelkezésre álló lehetőség is. 

A szocializmus nyíltan deklarált ellátó funkciója egyre jobban a svéd modell felől az amerikai 

felé tendál; azaz az állam helyett mindenkinek magának kellene gondoskodnia önmagáról. 

Lehet „kicselezni” a kötelezettségvállalást (pl. az időskorú szülőket ezentúl törvényileg köteles 
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ellátni gyermeke), de ettől a gondok nem fognak megoldódni, csak az állam rázza ki nyakából 

a terheket. 

Gondok jelentkeznek tehát a szociális ellátások terén. 

 

 Az Európai Unió - látván a kialakult helyzetet – megpróbál valamilyen formában ellene 

hatni a tendenciáknak. A később részletezendő megoldási stratégiák közül az idősebb 

nemzedék foglalkoztatását próbálja meg megnyújtani „ajánlások” révén. Ehhez tartozik az is, 

hogy Magyarországnak folyamatosan emelnie kell az 50 év felettiek foglalkoztatási rátáját. A 

már amúgy is eldurvult helyzetre (magas és emelkedő a munkanélküliség) még ilyen „okos” 

intézkedések is rásegítenek. Az EU döntéshozóinak vajmi kevés fogalma van az Unió 

heterogenitásáról; azaz arról, hogy igencsak más-más gondok foglalkoztatják az egyes 

államokat, ha már csak a gyorsan haladók és a „kevésbé iszkoló” államokat is hasonlítjuk össze, 

s ezzel párhuzamosan a megoldási stratégiák is eltérőek lehetnek. A fiatalok vs. idősek 

foglalkoztatása kérdése kapcsán egyre jobban erősödnek az „ageizmus” hangjai, azaz: 

Gondok jelentkeznek a munkamegosztás terén. 

 

Néhány - de nem az összes - következményét megemlítettem fent a társadalmi 

elöregedésből fakadó problémáknak. Emellett számos másikat is lehetne említeni, esetlegesen 

kisebb horderővel. Azonban már a fent említettek megoldása is meglehetősen nehéz feladat elé 

állítja az elöregedő társadalmakat (köztük a magyart is).  

 

Van-e megoldás? 

Ha az ember látja, hogy gond van, mindig megoldást keres annak elhárítására. Így van 

ez az ember öregedésével, de a társadalom elöregedése kapcsán is. Igen sürgető (lenne) a 

gondjaink megoldása, hiszen a társadalmi elöregedés nem most kezdődött (jó évtizedekkel 

előbb), s tudjuk, minél hamarabb találunk megoldásokat, annál kevésbé szenvedjük meg a 

következményeket. Amennyiben nem teszünk semmit a társadalom elöregedéséből fakadó 

gondjaink orvoslására, sok más tényezőhöz hasonlóan (pl. háborúk, járványok, stb.) ez is 

elvezethet a nemzetromlás, sőt elfogyás víziójához. Ha ugyanis nem teszünk semmit, 

automatikusan a nulla (taigetoszi) megoldás lép életbe; azaz, a társadalom (s főleg az idősek) 

magára marad(nak). Ez ugyan meglehetősen cinikus megoldás, de jól jellemzi a mai magyar 

valóságot. 

Az Európai Unió többi országa már jóval ezelőtt realizálta az eseményeket. Hathatósan 

nem tett ugyan ellene, de igen sok „stratégiát”, (fehér) könyvet (Fehér könyv, 2012; IH 2), 
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programot (IH4) gyártott, szervezeteket hozott létre, hogyan kellene megoldani a gondokat 

(emellett jobb anyagi lehetőségeik révén többet is tehettek a gondok orvoslására). Mindezek 

azonban nem oldották meg teljes mértékben az államok gondjait, ahogy Magyarországét sem, 

hiszen bár nálunk létezik egy Idősügyi Nemzeti Stratégia (INS, 2009), van Idősügyi Tanács is 

és egyéb tervek és programok, de minden annyit ér, mint ami belőle megvalósul. Anélkül, hogy 

tudományos igényességgel analizálnánk e programok és szervezetek munkáját, teljes 

nyugalommal kijelenthetjük, hogy mindezek csak írott malasztok maradtak, illetve a felállított 

szervezetek nem felelnek meg funkcióiknak. Nem csoda ez, ha látjuk, hogy a terveknek nincs 

cselekvési programjuk, azaz a terveket nem követik tényleges tettek. S akkor még azt sem 

említettük, hogy ezen „stratégiák” enyhén szólva sem teljesek, illetve rosszul határozták meg a 

problémák és megoldások fontossági sorrendjét. S így ilyenkor még a krónikus pénzhiányra 

sem lehetne hivatkozni… 

 

Van-e tehát megoldás, s hogyan kellene hozzáfogni? 

Mi is a legfontosabb ahhoz, hogy egy ember - vagy a belőlük szerveződött társadalom - el tudja 

látni a funkcióit? Az elsődleges feltétel, hogy egészséges legyen. Erről sokszor hajlamosak 

vagyunk megfeledkezni, természetes alapállapotnak vesszük. Mindez csak akkor válik 

fontossá, ha baj van az egészséggel. S ez az, ami a mai idős korosztályt jellemzi, azaz igen 

sokan szenvednek különböző (krónikus) betegségben (Székács és mtsai, 2011). Így sem a 

társadalom számára nem lesznek hasznosak (pl. önkéntesség, saját családjuk segítése, stb.), s 

saját jól megérdemelt nyugállományukat sem tudják (maradéktalanul) élvezni. Ha a jelenséget 

azonosítottuk, könnyebb a megoldást megtalálni. 

 

Az elsődleges megoldás tehát az emberek egészségének megőrzése, illetve betegségük 

esetén egészségük visszaállítása. 

 

Milyen megoldások vezethetnek ide? 

A kormányzati közgondolkodásban természetesen az egészségügy helyzetének javítása tűnik 

megoldásnak (noha mind a mai napig nem realizálták, hogy az egészségügy az idősek 

egészségügye). Pumpáljunk még több pénzt az egészségügybe - vagy rosszabb idők esetén 

próbáljuk fenntartani az előbbi állapotokat. S látják, hogy ez nem megy. Nem, hogy az előtte 

levő állapotokat nem tudják fenntartani, de fokozatosan romlik a szolgáltatás (még ugyanannyi, 

vagy esetleg több pénz esetén is). Egyenes következménye ez annak, hogy egyre több beteg 

idős ember van, akit el kell(ene) látni. 
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Ilyenkor – néha – felmerül, hogy a helyzet további romlását (vagy a későbbi javulását) a 

megelőzéssel lehetne segíteni (Semsei, 2011; Székács és mtsai, 2011). Ezt ugyan – elvileg – 

mindenki tudja, de a gyakorlatban nem valósul meg. Vannak ugyan szűrőprogramjaink (lásd 

pl. a tüdőszűrést, mellyel vissza lehetett szorítani a TBC-t, melyről a múlt század eleji 

Magyarország elhíresült; vagy a mellrákszűrést, mely révén az európai átlaghoz közelítünk az 

esetleges más vonatkozásban meglévő néhány száz százalékos rosszabbi állapottól eltérően). 

Nincsenek azonban szűrőprogramjaink, az időseket legjobban érintő szív- és érrendszeri 

problémák szűrésére. Pedig ma Magyarországon ez a népbetegség, mint hajdan volt a TBC. 

Egy jó prevenciós program sokat segíthetne a bajok orvoslásában. Hogy nem most hatna, majd 

csak egy-két (néhány) évtized elteltével jelentkeznének az eredmények? Igen, a prevenció 

sajátossága már csak esetenként ilyen. Nem lehet (sajnos) a néhány éves kormányzati 

programokban „lobogtatni”, hogy milyen sikereket értek el ezen a területen. Ezért tehát nem is 

csinálják… Pedig közgazdaságilag is bizonyított, hogy a prevenció még olcsóbb is, mint a már 

jelentkező betegségek kezelése (és akkor még nem beszéltünk egyéb járulékos hatásokról, mint 

a munkából való kiesés, stb.).  

Kellene tehát egy jól működő program a szív és érrendszeri betegségek szűrésére, 

prevenciójára. 

 

S ha további „eretnekségeket” akarunk említeni, megjegyezhetnénk azt is, hogy még a 

prevenciónál is lenne egy fontosabb megoldási lehetőség: s ez az ismeretek terjesztése (Semsei, 

2011). Néha egy-két hozzáértő megemlíti, hogy ha a gerontológia eredményeit (Mi is az? Ha a 

balneológia a bálnákról szól, akkor a gerontológia miről is? – kérdeznék az „illetékesek”…) 

sikerülne a gyakorlatba átültetni, akkor (szinte instant módon) az átlagéletkort akár 1-2 

évtizeddel is meg lehetne hosszabbítani (ami természetesen együtt járna egy jobb egészségi 

állapottal is). S ez még a prevenciónál is költséghatékonyabb lehetne. 

A legfontosabb azonban a gerontológiával és egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk 

terjesztése lenne. 

 

Ha megnézzük tehát e rendelkezésünkre álló lehetőségeket, az egészség megőrzésére, 

illetve visszaállítására, akkor (fontossági sorrendben) a következőket kapnánk: 

1. Ismeretterjesztés, oktatás 

2. Prevenció 

3. Gyógyítás-ápolás 

4. Rehabilitáció. 
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Mire gondolunk, mikor az ismeretek terjesztésének fontosságára gondolunk az egészség 

megőrzésének, illetve visszaállításának kérdésében? 

Anélkül, hogy teljesség igényével beszélnék erről (a nyilvánvaló terjedelmi korlátokra 

tekintettel), néhány vonatkozását megemlíteném (Semsei, 2011).  

Nézzük először is a gerontológiát (mely az emberi – testi, lelki – és társadalmi öregedés 

folyamatát tanulmányozza). Amennyiben az öregedéssel kapcsolatos tények leírása 

rendelkezésünkre áll, az esetleges megoldásokkal egyetemben, akkor nyilvánvaló ezen 

ismeretek terjesztésének fontossága (Semsei, 2010; Zöllei és mtsai, 2011).  

Még a gyermekek számára is fontos lenne (ami elsőre nem tűnik egyértelműnek), hiszen 

ők azok, akik a legtöbbet tehetik egészségük megőrzéséért (nyilvánvalóan minden korosztály 

tehet, de a korral előrehaladóan egyre szűkülnek a lehetőségek). S azt is meg kell tanulniuk, 

hogy „ha szerencséjük lesz, ők is megöregednek” (lásd még pedagógia – gyermeknevelés). Ha 

más eredménnyel nem is, de azzal járna, hogy az ageizmus (egyes társadalmi rétegek, csoportok 

negatív attitűdjei és ezek megnyilvánulásai az idősekkel szemben) mérséklődne, s a generációk 

közötti szolidaritás megvalósulna, már így is igen nagy eredménynek tekinthetnénk a 

gyermekkori gerontológiai ismeretek terjesztését. S ha a gyermek nem tesz egészségének 

fenntartásáért, felnőttként sem fog, s idősként pedig beteg lesz. 

A felnőttek ismereteinek gyarapítása (andragógia) is igen fontos, hiszen még mindig 

vannak lehetőségeik egészségük megőrzésére, egyes folyamatok meggátlására (esetenként 

visszafordítására) is (Jászberényi, 2011). Ehhez hozzátehetnénk az egész életen át tanulás 

fontosságát (Life Long Learning), mely nem csak az ismeretszerzés fontosságában nyilvánul 

meg (pl. a felnőttkori munkavégzés ismereteinek birtoklására a munka megtartásáért), de aki 

egész életében tanul, szellemi funkcióit is könnyebben megőrzi. Kevesebb demens 

(Alzheimeres) ember – kevesebb költség, több haszon. Meg kell még említeni azt is, hogy míg 

a fiatalok esetében az állam gondoskodik róla, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, a 

munkamegosztásba (lásd oktatás), addig a felnőttek kezét elengedi, mikor már nincs rá 

szüksége („a mór megtette kötelességét – a mór mehet…”). Fontos lenne azonban felkészíteni 

a nyugdíj előtti generációt, hogy mire számítson nyugdíjba vonulásakor, s a jelentkező 

problémákra milyen megoldásokat találhat. Ezzel (is) igen nagymértékben lehetne a „leendő 

idősek” egészségi és szociális helyzetén javítani. 

Emellett a harmadik korosztály ismeretszerzése (gerontagógia) is pozitív hozadékú 

(Jászberényi, 2011; Dobos és Szalkai, 2011). Még akkor is, ha egyes prevenciós formák (az 

elsődleges és esetenként a másodlagos) már korlátozottabb hatásúak lehetnek, de ha az idős 

ember csak azt tanulná meg, hogy függésének mértékét hogyan tudná a lehető legkisebbre 
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csökkenteni, már mindenki jól járna (pl. hogyan menedzselhetem magamat esetleges 

betegségem esetén, hogy ne szoruljak, vagy minél kevésbé szoruljak másokra). Emellett 

azonban a megelőzés még mindig igen nagy jelentőségű lehetne. Ha az idős ember például 

azzal tisztában lenne, hogy egy adott kor felett tilos elesni, akkor kb. 15-25%-uk nem halna 

bele egy banális csonttörésbe. S a példák szinte vég nélküliek. Az időskor egyéb 

ismeretszerzése is jelentős, hiszen akár reguláris, vagy irreguláris képzés keretén belüli 

ismeretek elsajátítása is része az idősek életminőségének fenntartásában, javításában (pl. ha az 

idős ember is megtanul számítógépet használni). 

 

S hogyan is állunk ma a gerontológia oktatásával és ismeretterjesztésével? 

A helyzet bizony távolról sem mondható megoldottnak - magyarul: nagyon rosszul (Semsei, 

2012). Sporadikusan és esetenként ad hoc jelleggel folyik ilyen oktatás a hazai intézményekben 

(szinte egy kézen meg lehet számolni, hol). A legelőrehaladottabb (egyedüli komplexitással) a 

gerontológia oktatása a Debreceni Egyetemen, annak Egészségügyi Karán: 

 Felsőfokú szakképzés (előkészületben) 

 BSc: 

 Szociális munka (nappali és levelező) 

 Egészségügyi képzés (nappali és levelező)  

 Gyógytornász (magyarul és angolul; Népegészségügyi Kar) 

 MSc: 

 Szociális munka (nappali és levelező) 

 Egészségügyi képzés (nappali és levelező) 

 Gerontológia MSc szak (előkészületben)  

 Posztgraduális oktatás (PhD) 

 Általános Orvoskar – oktatás 

 Egészségügyi Kar – PhD fokozat  

 Posztgraduális képzés (Szakirányú továbbképzés) 

 Alkalmazott szociális gerontológia 

 Alkalmazott preventív gerontológia (előkészületben) 

 

Nyilvánvaló (a szakemberek számára) a társadalmi elöregedés és az abból fakadó problémák 

jelentősége, ugyanakkor egyetlen egyetem foglalkozik ilyen komplexitású gerontológiai 

képzéssel (nem csoda ez, hiszen az Oktatási Államtitkárságnál nem találni egy embert, aki nem 
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hogy gerontológiai konferencián elő tudna adni a témában, de egyáltalán tudná, hogy mi is 

az…). 

S akkor még nem említettük az egyéb ismeretterjesztő formákat, melyekre szintén igen 

nagy szükség lenne. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc (IH, 3), vagy a Nyugdíjasok Óbudai 

Akadémiája (IH, 5) üdítő kivétel ezen a területen, hiszen alig találkozunk ilyen 

ismeretterjesztési formákkal hazánkban. Csehországban például minden egyetemnek 

regulárisan (és államilag támogatva) van Harmadik Kor Egyeteme szervezete.  

S ha már más országoknál tartunk, az Európai Unió létrehozott egy szervezetet: AGE 

Platform Europe (IH, 1; Magyar Gerontológia, 2012), mely segítséget nyújt az unió tagjainak 

a társadalom elöregedéséből eredő problémáinak megoldásához, bár hatásköre csupán ajánló 

és tanácsoló jellegű, DE esetenként hatása egészen az UNECE tagországok minisztereinek 

deklarációjáig vezetett (IH,6). Az Európai Unió minisztériumai (Directorate General) közül ma 

már több is foglalkozik valamilyen formában az unió tagállamainak elöregedéséből fakadó 

problémák megoldásával, noha nincs egyedüli felelőse. Az EU-nak az a víziója, hogy az „Aktív 

idősödés – nemzedékek közötti szolidaritás” zászlaja alatt (The EU Contribution, 2012) 2020-

ra egy idősbarát Európát alakít ki. Ezzel párhuzamosan Magyarországnak is rengeteg teendője 

lenne, a fent említett oktatási, egészségügyi vagy akár szociális területeken is (Csernáthné, 

2011).  

A tanulmányban említett jelenségek csak részben írják le a társadalom elöregedéséből 

fakadó gondokat, ahogyan a javasolt teendők is csak egy részét képezik a megoldásoknak. Nem 

beszéltünk a társadalmi kapcsolatok torzulásairól sem (a munkamegosztás gondjai, 

nemzedékek közötti ellentétek, stb.) ahogyan nem történt említés számos más megoldási 

lehetőségről (pl. születések számának emelése, nyugdíj korhatár emelése, idősek bevonása, 

megtartása a munkában, stb.). Az írás célja az volt, hogy felhívja a figyelmet egy régóta 

meglévő jelenségre, mely igen erősen befolyásolja társadalmunk helyzetének alakulását, s 

ráirányítsa a figyelmet az egyes megoldási lehetőségekre. 

 Eddig inkább a magyarországi viszonyokat elemeztük, bár az alapváltozások a többi 

elöregedő társadalmat is jellemzik. A II. világháború után a többi európai országban is 

erősödtek a jóléti rendszerek, erősödött több rendszer is, mint a nyugdíjbiztosítás, az 

egészségügyi és szociális ellátások rendszerei is. Az anyagi jólét és a társadalom stabilizálódása 

a többi európai országban meghozta gyümölcsét ott is egyre nőtt az átlagéletkor, egyre 

magasabb lett az idősek száma és aránya is. Ott is jelentkeztek a születésszám negatív 

tendenciái és hasonlóképpen eltorzult a társadalmak szerkezete, mint Magyarországon. Nem 
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csak Magyarország küzd tehát az elöregedő társadalom problémáival. Sajnos a helyzet az 

elkövetkező évtizedekben sem javul, hanem inkább romlik, nemzetközi kitekintésben (6.ábra). 

Demográfiai változások a 
világban

 

6. ábra. A társadalmak elöregedésének tendenciája. 

Az ábra bal oldala a jelen helyzetet mutatja (minél sötétebbre van színezve az ország térkép, 

annál inkább küzd az adott ország az elöregedés problémáival). A jobb oldali ábra néhány 

évtized eltelte utáni helyzetet vetíti elő. Láthatjuk, hogy egyre több országban jelentkezik a 

társadalom „őszülése”, s egyre inkább „sötétedik” az országok térképe is. Ez sajnos további 

problémák forrása lehet Magyarország számára is, még akkor is, ha közben itthon a helyzet 

nem rosszabbodna. A világ globalizációjának pozitív hatásai mellett vannak negatívak is. Ilyen 

lehet az, ha egy vezető, vagy jelentősebb társadalom problémákkal küzd. Ez ugyanis 

„begyűrűzhet” más társadalmakba, leginkább a kisebb, sérülékenyebb társadalmakba. Csak egy 

példán szemléltetve mindezt. A kínai társadalom szerkezete is jelentős változásokon ment 

keresztül a mesterségesen visszafogott születésszám miatt. Évtizedekig tartott az a tendencia, 

hogy 1 gyermek volt a kívánatos. Ez ugyanúgy eltorzította a társadalom szerkezetét, mint 

Európában, vagy Magyarországon. A kevesebb születés és kevesebb gyermek, fiatal, egy idő 

múlva munkába áll, s ők is azzal szembesülnek, hogy jóval több embert kell eltartani, egyre 

kevesebb keresőnek. Ezzel néhány évtized elteltével a kínai társadalomnak is szembe kell 

néznie, ami ott is negatív tendenciákat vetít elő. Sajnos a globalizáció miatt, ami a kínaiaknak 

„fáj”, az nekünk is fog. A jelentősebb országok problémáit a kicsik is megszenvedik 

(emlékezzünk az USA legutóbbi gazdasági krízisére, melynek következményeiért a kis 

országoknak, köztük Magyarországnak is meg kellett fizetni az árát). És Kína néhány évtizeden 

belül szembe néz a társadalom elöregedéséből adódó problémáival, ami jelentős hatással lesz 

gazdaságára is. Ezek az elkövetkező események sajnos nem fogják segíteni a magyarországi 

elöregedés problémáinak megoldását sem. 
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Összefoglalás 

 

Magyarország - mint a többi európai ország - őszülő (elöregedő) társadalom, annak összes 

ismérvével és következményeivel együtt. Egyre nagyobb számban vannak idős emberek az 

országban, sőt arányuk is folyamatosan növekszik. A társadalom szerkezetének torzulása 

következtében az aktív keresők és az eltartottak aránya is egyre romlik. Emellett egyre több 

beteg idős ember van, s az idősek között növekszik a nők aránya. Mindezek következtében 

egyre nagyobb társadalmi gondok és feszültségek keletkeznek a munkamegosztásban, a 

társadalmi szerepvállalásban, de a nyugdíjak, az egészségügyi és szociális ellátások területén 

is. 

A fentiek megoldására az európai társadalmak megoldási stratégiákat és programokat 

dolgoznak ki, mint például a Fehér Könyv (Fehér könyv, 2012; IH2) vagy Magyarországon az 

Idősügyi Nemzeti Stratégia. Az Európai Unió 2012-es éve az „Aktív idősödés – nemzedékek 

közötti szolidaritás” mottójával szeretné elérni, hogy Európa 2020-ra „idősbarát Európává” 

váljon. A tennivalók sürgetőek, a megoldások fényei viszont még mindig nem látszanak az 

alagút végén. Pedig lennének megoldások.  
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Összefoglalás 

A II. világháború után kialakult jóléti rendszerek fejlődésének köszönhetően a fejlett 

országokban jelentősen csökkent a szegénységben élők száma és aránya, nőtt a 

foglalkoztatottság, univerzálissá vált a nyugdíjbiztosítás, az egészségügyi ellátás, és a szociális 

biztonság is alapvetően mindent átfogóvá vált, a társadalmi jólét növekedése minden területen 

mérhetővé vált. A jóléti államok gazdasági oszlopait alapvetően a család és a munka világa 

biztosította, azaz a teljes foglalkoztatottság és a magas termékenység, ezeket a kapacitásokat 

használta fel az állam a társadalmi jólét biztosítására. Az elmúlt évtizedekben jellemzővé vált 

demográfiai változások és foglalkoztatási bizonytalanság azonban alapjaiban rendítheti meg a 

jóléti állam finanszírozását. A jóléti rendszerek gazdasági válságának egyik paradoxona, hogy 

a közvélemény erősen támogatja a jóléti állam fenntartását. Minél átfogóbb a jóléti állam, annál 

inkább a programjai köré szerveződik az emberek élete. Tudjuk, hogy az univerzális jogok 

programja élvezi a legnagyobb támogatást, különösen a nyugdíjak és az egészségügy területén. 

A mediánszavazó, akihez a kormányok szólnak, egyre idősebb lesz, és ez nyilvánvalóan 

elfogultságot szül az idősek iránt. Egyes elemzők szerint elértük a gerontokrácia korszakát.  

 

Summary 

With the development of the welfare system after World War II the number and rate of those 

living in poverty decreased significantly and employment increased. Pension insurance, health 

care provision and social security became basically universal with improvement in all areas of 

social wellbeing measurably increased. 

The economic pillars of the welfare states were provided primarily by the family and work by 

full employment and high fertility. The capacity generated by employment and high fertility 
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was then used by the state to provide social welfare. Demographic changes and employment 

uncertainty, which has become a characteristic of the last decades, may fundamentally shake 

the funding of the welfare systems. One of the paradoxes of the crisis in the welfare system is 

that the public strongly supports the maintenance of the welfare state. The more comprehensive 

the welfare state is, the more the life of the people is organized around its programs. It is known 

that the programs with universal rights enjoy the greatest support especially pensions and health 

care. The median voter, that the government targets, is getting older and there is obviously a 

bias towards elderly people. According to some analysts, we have achieved the era of 

gerontocracy. 

 

Bevezetés 

A 20. század második felében, a második világháború után a jóléti állam a nyugat-európai 

demokráciák közös, strukturális elemévé vált. A társadalmi jólét biztosításában az állam 

szerepe eleinte csekély volt, csak a háború után terjedt el az egész lakosságot átfogó, államilag 

ellenőrzött általános biztosítás. 1945 és 1950 között Európa boldogabbik felét egy igen élénk 

szociális törvénykezés jellemezte, amely még tovább bővült az 1960 és 1975 közötti 

időszakban. Egyre többféle jóléti program került kialakításra, nőtt a programok lakossági 

lefedettsége, az ellátások színvonala, jellemző volt az univerzális ellátások körének bővülése. 

Az állam biztosította a szociális és egészségügyi ellátásokat, az oktatásügyet.  

Kiemelkedően fontos szerepet játszott mindebben a nyugdíjrendszer átalakítása, általánossá 

tétele. A jóléti állam kifejezés is a háború alatt született meg, amikor Nagy-Britanniában már 

javában készültek azok a rekonstrukciós tervek, amelyek az ország háború utáni helyreállítását 

célozták. Ezeket az állami terveket állították szembe a náci Németország háborús 

gazdálkodásával, így született meg a „warfare state” kifejezéssel szemben a „welfare state” 

fogalma.1 Az általános jólét biztosítását szolgálta, hogy az állam szociális célú kiadásai 

megduplázódtak Németországban, Ausztriában, Belgiumban, megháromszorozódtak 

Dániában, Finnországban és Belgiumban, és megnégyszereződtek például Hollandiában, 

Norvégiában és Svédországban. A gazdasági egyenlősítés törekvése mindenhol megfigyelhető 

és általánosan meghirdetett elv volt. Az ingyenes társadalmi juttatások és a progresszív 

adóztatás együttes hatására a jövedelmi polarizáltság érdemben csökkent: Dániában és 

                                                 
1 Kiemelkedő szerepet játszott ebben a folyamatban William Temple, canterbury érsek, aki a jóléti állammal 

kapcsolatos nézeteit 1942-ben publikálta „Christianity and Social Order” című könyvében, és amely korának 

bestsellere lett, egy év alatt 140.000 példányban kelt el. Munkájában Temple a keresztény szolidaritást társítja a 

szocializmussal, támogatva a gazdasági és szociális reformokat. Elméleti, teológiai és filozófiai munkásságáért 

Temple-t 1938-ban a Debreczeni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem díszdoktorává fogadta. 
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Svédországban például a lakosság legmagasabb jövedelmi kategóriájába tartozó 5 %-a 1939-

ben az összes jövedelem 27-28 %-át kapta, ez az arány 1964-re 17-18 %-ra zuhant. Angliában 

az e jövedelmi kategóriába tartozók részesedése 30 %-ról 19 %-ra esett. Az egyéni fogyasztás 

egyötödét-egynegyedét a költségvetés finanszírozta a jövedelmek átcsoportosítása révén 

(Myrdal, 1992).  

Asa Briggs megfogalmazásában, a jóléti államban a szervezett kormányzati hatalom tudatosan 

kerül alkalmazásra a politikán és az adminisztráción keresztül, abból a célból, hogy a piaci erők 

játékát módosítsák, céljai pedig: minimális jövedelem garantálása egyéneknek és családoknak, 

a gazdasági bizonytalanság mértékének leszűkítése annak érdekében, hogy bizonyos társadalmi 

kockázatok esetében ne alakuljanak ki krízishelyzetek, társadalmi hovatartozástól függetlenül 

minden állampolgár számára biztosítsák a jóléti szolgáltatásokat (Briggs, 1961). Kérdés persze, 

hogy a Myrdal által kimutatott jövedelmi egyenlőtlenségek csökkenése mellett volt-e 

kimutatható hatása a jóléti rendszereknek. A teljesség igénye nélkül lássunk a hatásokra néhány 

példát. A háborús veszteségeknek és az újjáépítési kényszernek köszönhetően az ötvenes 

években folyamatosan nőtt a foglalkoztatottság, ami természetesnek mondható, ugyanakkor ez 

a lendület tovább folytatódott a hatvanas és hetvenes években is, ahogyan arra a korabeli 

munkanélküliségi adatok is utalnak. 

1. táblázat: Standardizált munkanélküliségi ráták a világ fejlett országaiban 1960 

és 1972 között (%) 

 1960-1964 1965-1972 

Ausztrália 2,5 1,9 

Ausztria 1,6 1,4 

Belgium 2,3 2,3 

Kanada 5,5 4,7 

Dánia 2,2 1,7 

Finnország 1,4 2,4 

Franciaország 1,5 2,3 

Németország (NSZK) 0,8 0,8 

Írország 5,1 5,3 

Olaszország 3,5 4,2 

Japán 1,4 1,3 

Hollandia 0,9 1,7 

Norvégia 2,2 1,7 

Új-Zéland 0,0 0,3 

Portugália 2,3 2,5 

Spanyolország 2,4 2,7 

Svédország 1,2 1,6 

Svájc 0,2 0,0 

Egyesült Királyság 2,6 3,1 

Egyesült Államok 5,5 4,3 
(Forrás: Nickell-Nunziata, 2002:28) 
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Az adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a háborút követő közel harminc évben gyakorlatilag 

a teljes foglalkoztatottság jellemezte az OECD országait. A húsz ország adatait együttesen 

figyelembe véve a hetvenes évek elején az átlagos munkanélküliségi ráta 2,3 % volt. Hasonló 

dinamikát mutat a szegénységben élők arányának csökkenése is. Míg Nagy Britanniában az 

ötvenes évek közepén a háztartások 6,5 százaléka és a személyek 4,8 százaléka minősült 

szegénynek (a relatív szegénység számítása szerint), addig 1973-ra ez az arány lecsökkent 4,3 

illetve 3 százalékra (Fiegehen at al, 1977). Az Egyesült Államokban az ötvenes évek végén 

még 40 millió szegény élt, a hetvenes évek közepére létszámuk közel felére csökkent, 

százalékos értékben kifejezve a szegénységben élők aránya 23 százalékról 12-re csökkent. A 

nyugdíjrendszer lassú, de fokozatos és általános „beérésének” köszönhetően a legidősebbek 

körében jelentősen csökkent a szegénység. Míg 1959-ben körükben, azaz a 65 éves és annál 

idősebb korosztály esetében mérték a legmagasabb értéket (35 %), addig napjainkra ez az arány 

10 százalék alá csökkent (U.S. Census Bureau, 2014).2 

Szintén állami szabályzók kialakítását igényelte az oktatásügy. A hatvanas-hetvenes évekre 

tehető a középfokú oktatás expanziója, ezekben az években „számos oktatási rendszer országos 

nagyüzemmé változott” (Kozma, 1998:7). Az igények oldaláról ez részben magyarázható a 

háború után születettek számának jelentős növekedésével (baby boom generáció), ez a hatás 

azonban nem tekinthető feltétlenül determinisztikusnak. A baby boom generáció követelte 

ugyan magának a lehetőségeket, ahhoz azonban, hogy az oktatási rendszer befogadhassa őket, 

nem volt elég bővíteni a férőhelyeket, az egész oktatási rendszert strukturálisan át kellett 

alakítani. A hetvenes években válik általánossá az a nézet, hogy egy technicista 

rendszerszemlélettel szemben az oktatásban résztvevők érdekeit kell figyelembe venni (Kozma, 

1998). Úgyis fogalmazhatunk, hogy az egyenlő hozzáférés elvének érvényesítése érdekében 

egy korábbi elitista oktatási rendszer átalakítása zajlott le, a középfokú oktatás demokratizálása 

érdekében, mindez állami támogatással és állami szabályzók kiépítésével. A későbbiek 

folyamán hasonló expanziós folyamatok jellemezték a felsőoktatást is. Ez már az 1950-es 

években megkezdődött, jellemzője volt, hogy egyre szélesebb társadalmi rétegek számára 

nyújtott lehetőséget az egyetemi képzésben való részvételhez. Még dinamikusabb bővülés 

jellemezte a hetvenes éveket, elsősorban az 1968-as diáklázadásoknak köszönhetően, amelyek 

alapjaiban kérdőjelezték meg a felsőoktatás működésének eredményességét. 

                                                 
2 Azért idézzük elsősorban az Egyesült Államok adatait, mert hosszú idősoros, azonos módszertannal végzett 

szegénység vizsgálatok a fejlett országokban szinte csak az USA-ban léteznek. 
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Nagyon hasonló folyamatok figyelhetők meg az egészségügyi ellátás területén is. Nemcsak a 

szolgáltatások hozzáférhetősége és egyre szélesebb körű kiterjedtsége volt jellemző, hanem az 

orvostudomány elképesztő dinamikájú technológiai fejlődése, ezzel párhuzamosan pedig az 

egészségügyi kiadások folyamatos növekedése. Ennek köszönhetően a fejlett országokban 

folyamatosan javultak az egészségi állapot jellemzői, így a születéskor várható élettartam is. 

Míg a múlt század fordulóján születettek körében ritka volt, hogy valaki 50 évnél tovább élt, 

napjainkra a születéskor várható élettartam a fejlett országokban elérte, vagy egyes esetekben 

meg is haladta a 80 éves kort. Ez a folyamat azonban nemcsak a fejlett országokra jellemző, 

igen rapid és drámai változások jellemzik Ázsiát is, ahol az ötvenes években születettek még 

csak 45 évig éltek, a jelenlegi érték pedig elérte a 74 évet. Történeti-demográfiai elemzések 

arra utalnak, hogy 1840 és 2007 között az átlagos élettartam folyamatosan nőtt, évente 

átlagosan 3 hónappal (WHO, 2011). Ez a folyamat várhatóan hasonló ütemben folytatódik majd 

az elkövetkezendő évtizedekben, ahogyan arra az előrejelzések is utalnak: 

 

1. ábra: Az egyes korosztályok arányának várható alakulása 2010 és 2050 között (%) 

 

(Forrás: United Nations: World Population Prospects: The 2010 Revision) 

Az ábrán bemutatott változás alapján terjedt el a demográfusok körében az ún. „szuperkorú 

társadalom” kifejezés, ami arra utal, hogy egy adott társadalomban a 65 évesnél idősebbek 

aránya már meghaladja a 20 százalékot. Japán 2006-ban lett szuperkorú, Európában 

Olaszország és Németország került ebbe a csoportba 2010-ben. A folyamatok változatlansága 

esetében, a szuperkorú társadalom kifejezés mellett meg kell majd barátkoznunk egy újabb 

fogalommal, az „utmost-aged society”, azaz „a lehető legvénebb társadalom” elnevezéssel. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú 

évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá vált a nyugdíjbiztosítás, az egészségügyi 

ellátás, és a szociális biztonság is alapvetően mindent átfogóvá vált, a társadalmi jólét 

növekedése minden területen mérhetővé vált.  
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A szakpolitika nemzetközi jellemzői 

A nyugdíjas cunami 

Az idősödés folyamata nem önmagában jelent problémát, a gondot az jelenti, hogy mindez 

összekapcsolódik más demográfiai és gazdasági folyamatokkal, azaz a születések számának 

drasztikus visszaesésével, a nyugdíjban töltött évek számának növekedésével, illetve - főleg 

Európában - egy jelentős foglalkoztatási válsággal. Míg 1950-ben 7 aktív dolgozóra jutott 1 

nyugdíjas, addig 2009-ben már csak 4 aktív dolgozóra. Az oktatás expanziójának 

eredményeként a mai fiatalok átlagosan 4-5 évvel több időt töltenek az iskolapadban, mint 

nagyszüleik, illetve sokuk sokkal hamarabb megy nyugdíjba, mint elődeik, köszönhetően a 

jóléti rendszerek által kínált és Európában különösen elterjedt korai nyugdíjazási 

kedvezményeknek. A korai nyugdíjazási rendszereknek köszönhetően manapság Európában 

számos társadalmi csoport tagjai átlagosan 8 évvel hamarabb mennek nyugdíjba, mint azt a 

hivatalos korhatár lehetővé tenné. Ez egyben azt is jelenti, hogy a csökkenő születésszámnak 

köszönhetően egyre kevesebben lépnek be a munkaerőpiacra, és a kitolódott pályakezdési 

időszaknak, valamint a korkedvezményes nyugdíjaknak eredményeképpen egyre rövidebb időt 

töltenek ott. 

A nyugdíjazási cunami első körben természetesen a baby-boom generációt érinti, és az Egyesült 

Államokban indul majd 2020 körül, ezt követően jelenik meg Európában, 4-5 éves csúszással, 

elsőként Franciaországban és Németországban. „Vigyázó szemeinket” így az USA-ra vetjük 

majd, hiszen a később következő országoknak lesz idejük tapasztalatot szerezni, vagyis az 

Egyesült Államok egyfajta iránymutatást is adhat a demográfiai krízis kezelésére (Allianz, 

2013). 

A demográfiai és gazdasági folyamatok alapjaiban rengetik meg a jóléti rendszerek 

finanszírozási alapjait. A jóléti államok gazdasági oszlopait alapvetően a család és a munka 

világa biztosította, azaz a teljes foglalkoztatottság és a magas termékenység, ezeket a 

kapacitásokat használta fel az állam a társadalmi jólét biztosítására. A magas termékenységnek 

köszönhetően nagy létszámú generációk léptek be a munkaerőpiacra, megfelelő mennyiségben 

pótolva a kilépőket, azaz a nyugdíjba vonulókat. A teljes foglalkoztatottság pedig biztosította 

azokat az adó- és járulékbevételeket, amelyekkel a közkiadások finanszírozhatóak voltak. „A 

modern jóléti állam építészei, például a brit Lord Beveridge vagy a svéd Gustav Moeller, 

rendíthetetlenek voltak abban a kérdésben, hogy a társadalmi jólét elvi alapjait a családnak és 

a munkának kell képeznie, nem az államnak” (Esping - Andersen, 1999: 90). 

Napjainkra egyik oldalról a bevételek csökkenése, illetve a kiadások növekedése jellemzi a 

jóléti rendszereket. 
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2. ábra: A jóléti ellátások bevételi forrásainak alakulása az Európai Unióban, 1992-

2010 között (%) 

 

(Forrás: Eurostat, 2013) 

Közel húsz év leforgása alatt jelentősen csökkent a munkaadók, illetve a munkavállalók által 

befizetett összegek aránya, ezzel párhuzamosan pedig jelentősen nőtt az állami hozzájárulás 

mértéke, ami azt jelentette, hogy az államok más bevételi forrásaikat csoportosították át a jóléti 

kiadások finanszírozására. Az állami hozzájárulás esetében talán nem feltétlenül az arány jelent 

problémát, sokkal inkább annak növekedése, illetve a növekedés üteme. Amennyiben a jóléti 

kiadások szerkezetét vizsgáljuk, az Unióban két főcsoport a domináns, az idősellátás (ideértve 

a nyugdíjakat is) és az egészségügy. 

2.táblázat: A jóléti kiadások szerkezetének változásai az Európai Unióban, 1997-2011 

(%) 

 1997 2001 2011 

Időskorúak ellátása 45,2 46,0 45,7 

Betegség, rokkantság, egészségügy 35,4 34,9 37,1 

Család, gyermektámogatások 8,3 8,1 8,0 

Munkanélküliség 7,5 6,9 5,6 

Lakhatás és szociális kirekesztettség 3,5 2,8 3,6 

(Forrás: Eurostat, 2013) 

Az Európai Unió a két főcsoportra a kiadások 82,8 százalékát fordítja, úgyis fogalmazhatunk, 

hogy minden 100 Euróból 83 az idősek ellátását, illetve az egészségügyi szolgáltatások 

fenntartását biztosítja. Napjainkban komoly szakmai vita övezi a kiadások strukturális 

jellemzőit. Sokan azzal érvelnek, hogy a demográfiai helyzet javítása érdekében éppen a 

csökkenő arányt mutató családi-és gyermektámogatások arányát kellene jelentősen növelni. 
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Anakronisztikus, hogy miközben az Unió évek óta, tartósan magas, 10 százalék feletti 

munkanélküliséggel küzd, a számukra nyújtott szolgáltatásokra fordított kiadások aránya 

folyamatosan csökken. 

 

A mediánszavazó, avagy az utolsó vonat esete a gerontokráciával 

A mediánszavazó tételét Duncan Black fogalmazta meg 1948-ban. Lényege, hogy ha „két párt 

a szavazatok többségét akarja megszerezni, és a szavazók egy politikailag releváns dimenzió 

(bal-jobb, alacsony-magas adók kedvelői, szegény-gazdag stb.) szerint rendezhetők úgy sorba, 

hogy mindegyik a saját pozíciójához legközelebbi pártra adja szavazatát, akkor mind a két párt 

ugyanazzal a platformmal indul majd a választáson: a középső, azaz a mediánszavazó 

preferenciáinak megfelelő programmal. Mind a kettő majdnem ugyanazt ígéri: azt, amit a 

mediánszavazó hallani vágy. Majdnem, mert az egyik párt a mediánszavazó vágyaitól egy 

hangyányira emerre, a másik egy hangyányira amarra foglal el pozíciót - így mindkettő 

bebiztosítja magának a mediánszavazótól egyik oldalra levők támogatását. És így lesz övék a 

szavazatok legalább fele” (Váradi, 2009). 

A mediánszavazóról természetesen azt is feltételezhetjük, hogy politikailag aktív, azaz a 

különböző választásokon való részvételi hajlandósága és részvételi aránya is magas. 

A jóléti rendszerek gazdasági válságának egyik paradoxona, hogy a közvélemény erősen 

támogatja a jóléti állam fenntartását. „Minél átfogóbb a jóléti állam, annál inkább a programjai 

köré szerveződik az emberek élete. Tudjuk, hogy az univerzális jogok programja élvezi a 

legnagyobb támogatást, különösen a nyugdíjak és az egészségügy területén. A mediánszavazó, 

akihez a kormányok szólnak, egyre idősebb lesz, és ez nyilvánvalóan elfogultságot szül az 

idősek iránt. Mivel végül mindenki megöregszik, a bőséges nyugdíjakért fellépő koalíció mindig 

készen áll” (Esping-Andersen, 1999:110).  

Nos, a mediánszavazó valóban egyre idősebb. Az OECD tagországaira vonatkozóan Tepe és 

Vanhuysse számításai szerint a mediánszavazó átlagéletkora 1980-ban még 45 év volt, 2005-re 

elérte a 48 évet, 2050-re pedig át fogja lépni az 50 éves határt, várhatóan 53-54 év között lesz 

(Tepe-Vanhuysse, 2009). Ez lesz az a történelmi pillanat, amikor is megszületik a modernkori 

gerontokrácia, amikor is az idősek politikai hatalma annyira erős lesz, hogy alapvetően 

határozza majd meg az állami redisztribúció minden elemét (IMF, 2004; Sinn-Uebelmesser, 

2002).3 Számos elemző szerint fundamentális változtatásokra van szükség a 

                                                 
3 Tegyük ehhez hozzá azt is, hogy a fiatalabb korosztályok politikai aktivitása, azaz választói hajlandósága 

jóval alacsonyabb, mint az időseké. A gerontokrácia kifejezés alatt az öregekből álló politikai vezető réteg uralmát 

értjük. Nem új keletű jelenség, a történelem folyamán számos formájával találkozhattunk, megjelent a törzsi 
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nyugdíjrendszerben, főleg Európában, mert a közeljövőben elkövetkeznek azok az évek, 

amikor is a döntések halogatása már késő lesz, „elmegy a vonat”, pontosabban megérkezik az 

állomásra az az utolsó vonat, amivel még elindulhatnánk egy másik irányba. Az IMF 

szakembereinek számítása szerint ez a vonat már elment Finnország és Svájc esetében, 2015-

ben befut az Egyesült Államok, Németország és Franciaország, 2019-ben pedig Dánia, 

Görögország, Olaszország, Norvégia, Svédország és Portugália állomásaira (IMF, 2004:165). 

A kérdés az, hogy az európai jóléti társadalmak miért ragaszkodnak továbbra is (ha 

ragaszkodnak egyáltalán) a döntően állami szerepvállalással működtetett felosztó-kirovó típusú 

nyugdíjrendszerhez, különösen, ha a társadalom többsége ott áll a vasútállomáson?4 A választ 

a legtöbb elemző az egyre idősebb mediánszavazóban találja meg, aki ragaszkodik a minél 

szélesebb körű és minél magasabb szintű nyugellátáshoz és egészségügyi szolgáltatáshoz. 

Alapvetően ezt a feltételezést támasztják alá azok az alapadatok is, amelyek a legfejlettebb 

országok állami nyugdíjkiadásait mutatják be. 

3. táblázat: Az állami nyugdíjkiadások arányának változása 1980 és 2011 között, az 

OECD legfejlettebb tagországaiban - a GDP százalékában. 

 1980 2011 

Ausztrália 3,0 3,3 

Ausztria 8,4 9,7 

Belgium 5,5 8,4 

Kanada 2,7 4,0 

Dánia 4,6 6,2 

Finnország 4,6 8,7 

Franciaország 7,4 11,8 

Németország 9,0 8,0 

Görögország 4,4 8,5 

Olaszország 7,2 10,5 

Japán 2,9 8,7 

Egyesült Királyság 3,7 4,8 

Egyesült Államok 4,8 6,0 

OECD 4,5 6,1 

(Forrás: OECD Social Expenditure Database, 2014) 

Bár az adatok az elmúlt 30 évre vonatkozóan szinte minden ország esetében növekedést 

mutatnak, ugyanakkor, ha valaki figyelmesen áttekinti a 2. táblázat információit, ellentmondást 

                                                 
társadalmakban, illetve jellemző volt az ókori államokban is, amelyekben a bölcsek tanácsa vezető politikai 

szerepet játszott. 
4 Tekintsünk most el azoktól a közelmúltban sok helyen meghozott intézkedésektől (ilyen például a 

nyugdíjkorhatár emelése), amelyeket az elemzők egy jelentős része nem tekint fundamentális változtatásnak, 

sokkal inkább „maszatolásnak”, ami elsősorban az aktuális kormányok rövidtávú érdekeit szolgálta. 
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fedezhet fel.5 Az alapján jól látható, hogy bár az idősek ellátására fordított kiadások a 

legmagasabbak az Unióban, növekedésről nem igazán beszélhetünk. A mélyebb, nem kizárólag 

a „nyers adatokra” vonatkozó elemzések sem erősítik meg a mediánszavazó elméletét, sőt 

éppen ellentétes hatásokról számolnak be, kiemelve, hogy az elmúlt 10-15 évben meghozott 

reformintézkedések hatására az állami szerepvállalás csökkenése mérhető.  

Az Allianz elemzése arra mutat rá, hogy a nyugdíj előtt álló, vagy a nyugdíjas kor felé közeledő 

személyek esetében számos országban már kevésbé domináns az állami szektor, a 

„nyugdíjmixben” egyre nagyobb arányt képviselnek a második, vagy harmadik pillérhez 

kapcsolódó megtakarítások. 

 

4. ábra: Az állami nyugdíj arányának alakulása egyes OECD tagországokban 2000 

és 2010 között (%) 

 

(Forrás: Allianz, 2013:5) 

Az elmúlt évtizedben mindegyik ország esetében erőteljesen csökkent az állami nyugdíj 

részaránya, ezzel párhuzamosan nőtt az egyéni megtakarítások súlya. Finnország tűnik egyfajta 

kivételnek, ebben az esetben azonban tudni kell, hogy az állami nyugdíjrendszer részét képezi 

egy állampolgári alapon nyújtott „nemzeti nyugdíj” és egy jövedelemfüggő, befizetéseken 

alapuló rész. Finnország esetében az első részaránya 18 százalékról 13 százalékra csökkent, 

ezzel szemben a befizetéseken nyugvó arány 50 százalékról 62 százalékra nőtt. Scervini (2010) 

                                                 
5 A két adatsor természetesen más-más információkat tartalmaz, hiszen a 2. táblázatban az időskorúak ellátása 

nemcsak a nyugdíjkiadásokat ábrázolja, hanem az összes ilyen célú kiadást. 
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elemzései arra mutatnak rá, hogy elfelejthetjük (vagy legalábbis megkérdőjelezhetjük) a 

mediánszavazó elméletét, mivel nincs szignifikáns összefüggés a redisztribúció mértéke és 

jellege, valamint a mediánszavazót reprezentáló középosztály számára nyújtott pénzbeli 

támogatások között. Sőt, ez utóbbi mértéke az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a 

legtöbb fejlett országban. Krieger és Traub (2009) húsz OECD tagországra elvégzett, és az 

elmúlt három évtizedre vonatkozó, az állami nyugdíjrendszereket, illetve az intragenerációs 

újraelosztást összehasonlító vizsgálatának egyértelmű következtetése, hogy egy nemzetközi 

szinten kimutatható konvergencia figyelhető meg a jóléti államokat tekintve, ami egyértelműen 

az egyéni előtakarékosság, az öngondoskodás rendszerének megerősödését mutatja, ami 

napjainkra minden fejlett ország közös, strukturális elemévé vált.  

Az 1980 és 2005 közötti időszakot vizsgálva, és 30 OECD ország adatait elemezve Hollanders 

és Koster arra az eredményre jutott, hogy bár kimutatható egyfajta asszociáció a mediánszavazó 

életkorának és a nyugdíjkiadások növekedése között (Lásd a 3. táblázat adatait. A vizsgált 

időszakban a mediánszavazó életkorának 1 éves növekedése asszociált a nyugdíjkiadások, 

GDP-hez viszonyított, 0,25 százalékpontos emelkedésével), ugyanakkor ez az összefüggés már 

semmilyen módszerrel nem volt kimutatható, ha az egy főre jutó nyugdíjkiadások összegét 

vizsgáljuk. Ezzel szemben szignifikáns és igen erős asszociáció mérhető a mediánszavazó 

életkorának és az egészségügyre fordított kiadások arányának növekedése között (Hollanders-

Koster, 2010).6  

Gyakorlatilag ugyanerre a következtetésre jutott Tepe és Vanhuysse is, kiemelve, hogy a 

népesség elöregedése pozitív hatást gyakorol ugyan az ellátások méretére, de negatívan hat a 

bőkezűségre, azaz az egy főre jutó kiadások nagyságára. Egyértelmű tendencia napjainkban, 

hogy az államok sokkal inkább a kiadások visszafogására törekednek, erősítve ezzel az 

öngondoskodás rendszerét, így semmiképpen nem beszélhetünk (egyelőre) a gerontokrácia 

kialakulásáról, vagy megerősödéséről (Tepe-Vanhuysse, 2009).  

Ezt erősíti meg Antolin és Whitehouse elemzése is, akik a jelenleg még aktív munkavállalók 

várható és a már nyugdíjban lévők ellátásait hasonlították össze (Antolin-Whitehouse, 2009). 

Következtetésük, hogy a mai aktívaknak sokkal kisebb nyugellátással kell számolniuk, mint 

amennyi a jelenleg nyugdíjban lévőknél mérhető, kialakul majd egy „nyugdíjcsapda”, mivel a 

belépő generációk esetében már sokkal erőteljesebb szerepet kapnak majd a privát, önkéntes 

rendszerek (azaz a második, harmadik pillér) az öregkori biztonság megteremtésében. A 

szerzők arra figyelmeztetnek, hogy mindez együtt járhat az időskori szegénység újjáéledésével. 

                                                 
6 Ezt az összefüggést erősítik meg a 2. táblázatban bemutatott adatok is. 
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A temporális jóléti állam? 

A jóléti államok hosszú évtizedeken keresztül különösen elfogultak voltak az idősekkel 

szemben, még recessziós időszakokban is. Jó példa erre a Thatcher- és a Reagan-adminisztráció 

jóléti leépítési politikája, amikor is jelentős mértékben csökkentették a munkanélküliségi és 

szociális segélyeket, ugyanakkor a nyugdíjakhoz nem nyúltak hozzá (Esping-Andersen, 1999). 

Alapvetően az elmúlt évtized jellemzője, hogy még a kontinentális Európában is, ahol ennek 

igazából nincs hagyománya, dominánssá vált az öngondoskodáson alapuló, azaz lényegében 

privatizált nyugdíjrendszer lassú, de következetesnek tűnő kiépítése. 

Ezzel az európai jóléti modell (főleg annak, a kontinentális Európában kialakult 

szociáldemokrata, illetve konzervatív típusa) egyre inkább eltolódik a liberális jóléti modell 

felé. A folyamat megértéséhez praktikus áttekinteni a jóléti rendszerek Esping-Andersen-i 

modelljét: 

 

4.táblázat: A jóléti rendszerek alaptípusai és jellemzői 

 Szociáldemokrata 

(Skandináv országok) 

Konzervatív 

(pl. Németország, 

Olaszország, 

Franciaország) 

Liberális 

(pl. Egyesült 

Államok, Nagy-

Britannia) 

Jogok alapja Alanyi, állampolgári Munkavégzés Rászorultság 

Szervezési elv Állampolgári 

garanciák és 

társadalombiztosítás 

Társadalombiztosítás Segélyezés és 

magánbiztosítás 

Adminisztráció Állami Korporatív alapú 

önkormányzati 

Központi és helyi 

állami, illetve 

piaci 

A piac és 

magánbiztosítás 

szerepe 

Kicsi Korlátozott Jelentős 

Szolgáltatások Jelentős Korlátozott Korlátozott 

Az állami újraelosztás 

mértéke 

Jelentős Közepes Alacsony 

A jóléti intézmények 

szerepe 

Egyenlősítő Státuszt megőrző Piackorrigáló 

Társadalmi jelleg Középosztályos Középosztályos A társadalom 

kettészakadása 

A szegénység mértéke Alacsony Mérsékelt Magas 

(Forrás: Esping-Andersen, 1990) 
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A liberális modell felé való elmozdulás, attól eltekintve, hogy „szokatlan”, önmagában véve 

még nem okozna gondot, hiszen miért ne játszhatna nagyobb szerepet a piac és a 

magánbiztosítás az időskori biztonság megteremtésében? Nem is lenne probléma, ha 

Európában továbbra is a teljes foglalkoztatottság időszakát élnénk, nem éppen egy elhúzódó és 

mély foglalkoztatottsági válság jellemezné a kontinenst. A liberális modellre való áttérés 

egyben azt is jelentheti, hogy a modellel együtt megjelennek azok a társadalmi kockázatok, 

mint az egyre jelentősebb jövedelmi egyenlőtlenségek, a társadalom kettészakadása, a 

szegénység növekedése. 

A piaci működés logikája ugyanis megfelelő szintű jövedelmeket, a megfelelő szintű jövedelem 

pedig (legalábbis az esetek többségében) stabil munkaerő-piaci helyzetet feltételez, a leendő 

idős generációk esetében pedig évtizedeken át tartó stabil munkaerő-piaci helyzetet. Az 

Unióban évek óta, tartósan 10 % feletti munkanélküliség jellemző (ez valamivel több, mint 26 

millió főt jelent), különösen aggasztó a fiatalok, a pályakezdők munkanélkülisége, ami 2014-re 

elérte a 22 százalékot. A foglalkoztatottak körében 23 % az atipikus foglalkoztatottak aránya 

(nagyrészük részmunkaidőben dolgozik, ez közel 44 millió munkavállaló), az ő körükben pedig 

10 millió főre tehető az alulfoglalkoztatottak száma (Eurostat, 2014).7  

A munkanélküliek, az atipikusan foglalkoztatottak, az alulfoglalkoztatottak jövedelme még a 

leggazdagabb uniós tagországokban sem éri el azt a szintet, hogy bármilyen előtakarékosság, 

öngondoskodási forma számításba jöhetne.8 

Antolin és Whitehouse már idézett kutatása is ugyanezt támasztja alá. Ők az OECD tagországok 

jövedelmi viszonyaiból kiindulva vizsgálták az egyes jövedelmi decilisek esetében a privát 

nyugdíjbiztosítással rendelkezők arányát. (Mivel elemzésükben nincs összesített adatsor, 

példaként az Egyesült Királyságra jellemző megoszlást mutatjuk be, mivel tipikusan liberális 

jóléti rendszerről van szó.) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Alulfoglalkoztatottnak minősül az a (tipikusan) részmunkaidőben dolgozó munkavállaló, aki szeretne 

„normál” állást, de nem talál. 
8 Bár nagyon statikus a számítás, hiszen a 2014-es év első félévének adataira támaszkodva „pillanatfelvételnek” 

minősíthető, de jelenleg közel 100 millió európai állampolgárról beszélünk. 
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5. ábra: Privát nyugdíjbiztosítással rendelkezők aránya az egyes jövedelmi decilisek 

esetében, az Egyesült Királyságban (2009; %) 

 

(Forrás: Antolin-Whitehouse, 2009:17) 

 

Az Egyesült Királyság esetében mérhető igen jelentős különbségek más OECD tagországokra 

is jellemzőek. Általánosságban elmondható, hogy a legmagasabb jövedelemmel rendelkező 10. 

decilis esetében 90 százalék alatt marad azoknak az aránya, akik rendelkeznek valamilyen 

privát biztosítással, ugyanakkor a legalacsonyabb jövedelmi tized esetében ez az arány nem éri 

el a 20 százalékot, kivéve Németországot, ahol a kutatók 42 százalékot mértek.9  

Ezek az adatok megerősítik azt a feltételezést, hogy a jelenlegi jövedelmi egyenlőtlenségeket 

exportálni fogjuk a jövőbe, azaz, aki ma szegénynek számít, az idős korára is szegény marad, 

rosszabb esetben még szegényebb lesz, ha nincs valamilyen szintű állami gondoskodás. Brown 

és Prus (2003) tíz fejlett országra kiterjedő vizsgálata is arra az eredményre jutott, hogy az 

idősek jövedelmi helyzete éppen azokban az országokban a legkedvezőbb, ahol az állam döntő 

szerepet játszik az időseknek nyújtott juttatások területén, s azokban a legkedvezőtlenebb, 

amelyekben az öngondoskodás a domináns típus. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Németországban az elmúlt évtizedben többször módosították a nyugdíjrendszert, éppen az öngondoskodás 

irányába. Az egyik legutóbbi, jelentősebb módosításra 2007-ben került sor, amikor a nyugdíjkorhatárt is 

megemelték 65-ről, 67 évre. Nem véletlen, hogy 2014. július 1-től újabb módosítást fogadott el a Bundestag. A 

kormánypártok képviselői az újabb reformot (ami számos társadalmi csoportot pozitívan diszkriminál) azzal 

magyarázták, hogy ki kell igazítani az időközben keletkezett egyenlőtlenségeket, javítani kell a méltánytalanságot 

elszenvedő csoportok helyzetén.  
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5. táblázat: Idősek háztartásainak százalékos megoszlása az egyes jövedelmi 

kvintilisek szerint, a háztartások közötti jövedelmi különbségek Gini – 

együtthatója. 

(Idős háztartás: a háztartásfő 65 éves, vagy annál idősebb.) 

 1. kvintilis 2. kvintilis 3. kvintilis 4. kvintilis 5. kvintilis GINI 

Izrael 6.4 10.8 15.7 23.3 43.9 .374 

Egyesült Államok 6.4 11.5 16.2 22.9 43.0 .364 

Ausztrália 7.0 13.4 17.0 23.2 39.4 .320 

Hollandia 6.9 14.5 17.6 23.4 37.5 .317 

Egyesült Királyság 10.1 13.0 16.2 21.7 39.1 .292 

Kanada 10.8 13.8 17.0 22.2 36.4 .256 

Norvégia 10.9 14.1 17.3 21.9 35.7 .253 

Németország 10.3 15.0 17.9 22.2 34.6 .244 

Dánia 12.3 15.2 17.5 21.1 33.9 .214 

Svédország 12.5 16.1 18.4 21.4 31.7 .194 

(Forrás: Brown-Prus, 2003: 6) 

Az idős háztartások közötti jövedelmi különbség Svédországban, Dániában, Németországban 

és Norvégiában a legalacsonyabb, Izraelben, Ausztráliában és az Egyesült Államokban a 

legmagasabb. Ez utóbbi három országban jóval 10 százalék alatti a legkedvezőbb (1. kvintilis) 

jövedelmi csoporthoz tartozó idős háztartások aránya, szemben a skandináv országokkal, ahol 

arányuk meghaladja a 10 százalékot. A jövedelmi különbségek láttán nem meglepő, hogy az 

adott országok közötti különbségek az időskori szegénységét vizsgáló kutatások 

eredményeiben is tetten érhetőek. 

6. táblázat: Relatív szegénységi ráták az idősek körében és a teljes népességben. 

(Szegénységi küszöb: medián jövedelem 50 százaléka; Idősek: 65 éves, vagy annál 

idősebb) 

 Idősek 

(családi jövedelem) 

Teljes populáció 

(családi jövedelem) 

Ausztrália (1994) 29.4 14.7 

Egyesült Államok (2000) 24.7 17.0 

Egyesült Királyság (1999) 20.9 12.5 

Norvégia (2000) 11.9 6.4 

Németország (2000) 9.8 8.3 

Kanada (1998) 7.8 11.4 

Svédország (2000) 7.7 6.5 

Hollandia (1999) 4.8 8.8 

(Forrás: Wu, 2005: 5) 
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Mivel a számítások a családi jövedelemből indulnak ki számos szempontból torzítóan hatnak, 

különösen a különböző évekre vonatkozó összehasonlítások esetében. Ugyanakkor megerősítik 

azt, hogy az idősek szegénysége éppen az öngondoskodásra épülő rendszerekben a 

legmagasabb, szemben azokkal az európai országokkal, ahol az állami szerepvállalás a 

domináns. 

 

7. táblázat: Az idős háztartások jövedelmeinek százalékos megoszlása a különböző 

források függvényében. (Idős háztartás: a háztartásfő 65 éves, vagy annál idősebb.) 

 Munkajövedelem* Befektetések** Nyugdíj*** Kormányzati 

transzferek 

Izrael 32.8 9.5 27.2 30.5 

Egyesült Államok 28.2 15.8 17.0 39.1 

Ausztrália 29.3 16.8 10.7 43.3 

Egyesült 

Királyság 

15.9 14.1 25.1 44.9 

Kanada 19.6 14.0 20.0 46.3 

Hollandia 8.6 9.4 29.9 52.1 

Norvégia 20.9 10.1 15.3 53.7 

Dánia 11.0 8.7 20.1 60.2 

Németország 14.9 4.9 13.9 66.3 

Svédország 7.2 7.2 16.0 69.6 

(*önfoglalkoztatásból származó jövedelemmel együtt; **összes privát befektetésből származó 

jövedelem; ***magánnyugdíj. Forrás: Brown-Prus, 2003: 7) 

A különböző forrásból származó adatok szignifikáns összefüggésre utalnak. Az idősek 

szegénysége azokban az országokban (Svédország, Dánia, Németország) a legalacsonyabb, 

ahol az állami transzferek a legmagasabbak, és megfordítva ott a legmagasabb, ahol alacsony 

az állami hozzájárulás aránya, a rendszer elsődlegesen az öngondoskodás pillérén nyugszik. 

Wu számításai szerint a nyugdíjrendszer, illetve az idősek ellátására fordított kiadások jelentős 

mértékben csökkentik a 65 éves, vagy annál idősebb generációk szegénységi kockázatát, az 

OECD tagországok átlagában 53,5 százalékban, az egyes jóléti modellek tekintetében azonban 

jelentős eltérések figyelhetők meg: 
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8. ábra: A jóléti kiadások szegénységi kockázat csökkentő hatása a 65 éves, vagy 

annál idősebb generációk körében, az OECD 15 tagországában (2009; %) 

 

(Forrás: Wu, 2005:6) 

Az idősek szegénységi kockázatát sokkal erőteljesebben csökkentik a (ma még) 

szociáldemokrata, illetve konzervatív elvek alapján működő jóléti rendszerek, a legkisebb 

arány éppen a liberális rendszerű országok esetében mérhető.10  

 

Problémák és jó gyakorlatok 

Az Európai Unió a foglalkoztatás, illetve a szociális ellátások területén az ún. nyitott 

koordináció módszerét követi, ami azt jelenti, hogy a tagállamok önállóságuk megtartásával, 

saját hatáskörben hozzák létre politikájukat. Közösségi szinten csak útmutatás, a célok 

kijelölése folyik: koordinálás és ellenőrzés. Az akciótervek teljesítését a tagállamok az Európai 

Bizottsággal és egymás közt értékelik, és meghatározzák a továbblépés irányát, további 

ajánlásokat fogalmazva meg. A nyitott koordináció módszerét a foglalkoztatáspolitika területén 

alkalmazták elsőként, majd használata gyorsan elterjedt a szociálpolitika több területén is. Ettől 

függetlenül az Unióban számos dokumentum, határozat és akcióterv érinti az idősek helyzetét 

is, elsőként érdemes ezeket röviden áttekinteni. 

A Közösségi Charta a Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól (1989) kimondja, hogy az 

időspolitikát kiemelten kell kezelnie az Uniónak. Formálisan is elismeri az idősek önálló 

életvitelhez való jogát, emellett kiemelte a tagállamok kötelezettségeit az idősek alapvető 

jogainak védelmében, hogy pénzügyi és kapacitásbeli hátrányaikat leküzdhessék.  

                                                 
10 Kilóg ebből a sorból Finnország, ott azonban, ahogyan arra már utaltunk, létezik egy nemzeti, állampolgári 

jogon nyújtott állami nyugdíjelem is. Ez a garantált nyugdíj azoknak biztosít minimáljövedelmet, akik nem 

rendelkeznek nyugdíjjal, illetve a nyugdíjbiztosításból származó nyugdíjuk nagyon alacsony. A csökkenés mértéke 

erre a nemzeti nyugdíjelemre vonatkozik. 
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A javaslatok között szerepel, hogy nyugdíjba vonuláskor minden munkavállalónak biztosítsák 

a tisztességes életszínvonal fenntartásának képességéhez, és speciális szükségleteiknek 

megfelelő egészségügyi és szociális segítséghez szükséges forrásokat. 

Az 1997-es Amszterdami Szerződés a diszkrimináció elleni küzdelem keretében a kor alapú, 

idősekkel szembeni diszkrimináció megszüntetésére való törekvést is előírja.  

A nyolcvanas években az Európai Parlament néhány határozata is érintette az idősek 

életkörülményeit. 1981-ben az idősek helyzetéről,
 

1986-ban a részükre rendelkezésre álló 

szociális szolgáltatásokról, és tagállambeli helyzetük javításának lehetőségeiről
 

fogadott el 

határozatokat. Mindezek mellett 1982-ben a Tanács fogalmazott meg egy javaslatot az 

egységes közösségi nyugdíjkorhatár kialakításának szabályaira. 

Mivel az Unióban az elmúlt évtizedekben számos akcióprogram foglalkozott az idősekkel 

(legutóbb a 2012-es évben, amely az aktív idősödés éve volt), a politikai szerveződés segítésére 

civil szerveződésekből még 1991-ben létrehozott egy idősügyi tanácsadó testületet, amelyben 

az alapításkor 4 szervezet képviseltette magát: Retired Workers’ Coordination Committee of 

the European Trade Union Confederation, Eurag – European Federation for the Welfare of the 

Elderly, Eurolink Age és a Fiapa – International Federation of Associations for the Elderly. A 

Bizottság az Európai Idősek Évének rendezvénysorozata keretében ezt a testületet bízta meg a 

pályázati források kezelésével. A kezdeti, Bizottsághoz kötött együttműködést később önálló 

keretek között is folytatták a szervezetek. Így jött létre az AGE Platform Europe.11 A testület 

célja, hogy erősítse az európai szintű párbeszédet az idős embereket képviselő csoportok és az 

Unió között.  

A kilencvenes években még létezett egy, az idősek életét befolyásoló folyamatoknak a 

figyelemmel kisérésére létrehozott „obszervatórium” (Observatory on Ageing and Older 

People), ez később finanszírozási okok miatt megszűnt, feladatait több, más szervezet vette át. 

Ugyanakkor a projekt egyfajta folytatásaként értelmezhető a SHARE (Survey of Health, 

Ageing and Retirement in Europe) kutatási program, amely 20 európai ország 

együttműködésében valósul meg, s amelyet az idős népesség egészségi állapotának, 

elöregedésének és nyugdíjba vonulásának felmérésére dolgoztak ki.12 

A kilencvenes években a Bizottság az idősekre vonatkozó programok négy kulcsfontosságú 

területét határozta meg: az idősebb nők helyzetének javítása, az idősödő munkaerő kezelése, a 

munkából a nyugdíjba vonulás átmenete, és a dependens idősek ellátáshoz való hozzáférése. 

                                                 
11 http://www.age-platform.eu/ 
12 http://www.share-project.org/ 
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2000-ben az Unió új iránymutatást fogalmazott meg az idősek foglalkoztatottságára 

vonatkozóan. Ezek előírják, hogy a tagállamok egyre több forrást fordítsanak az aktív öregség 

programjára, és egyre szélesebb körben ismerjék el, hogy ezek a programok szükségesek az 

öregedő társadalom kihívásaira adott válaszkeresésben. Az idősebb munkavállalókra 

vonatkozóan megfogalmazott, a Stockholmi Csúcson bevezetett cél az idősebb munkavállalók 

esetében 2010-ig az 50%-os foglalkoztatási arány elérése. Alapvetően ez vezetett el az aktív 

időskor koncepciójához, amelynek lényege, hogy az idős emberek minél tovább aktívak 

maradjanak a társadalomban és a gazdaságban. A koncepció lényege, hogy nemcsak a 

gazdasági aktivitásra helyezi a hangsúlyt, hanem minden aktivitásra, hiszen bármilyen céllal 

kifejtett aktivitásnak lehet hasznossága a társadalom és az idős ember számára (Kravalik, 2004). 

Témánk szempontjából különös fontossággal bír az idősebb generációk foglalkoztatottsága. Ez 

az elmúlt évtizedben növekvő tendenciát mutat, részben természetesen a nyugdíjkorhatár 

emelésének köszönhetően, ugyanakkor az adatok értelmezésénél azt is figyelembe kell venni, 

hogy az Unió legtöbb országában továbbra is léteznek a korai nyugdíjazások csoportjába 

sorolható rendszerek. 

 

9. ábra: A 60-64 éves korosztály foglalkoztatottságnak változása 2000 és 2010 között 

az OECD egyes tagországaiban (%) 

 

(Forrás: Allianz, 2013:1) 
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Mivel ezen a területen is a skandináv országok járnak az élen, érdemes kicsit részletesebben is 

megvizsgálni, milyen programok segítették az idősebb munkavállalók helyzetének javulását. 

Példaként az egyik „éllovas” Finnország intézkedéseit vesszük szemügyre. 

Az idősebb munkavállalók körében jelentősen megnőtt munkanélküliség vezetett ahhoz, hogy 

Finnország 1998-ban bevezette az Idősebb Munkavállalók Nemzeti Programját. A program 

nemcsak az idősekre koncentrált, hanem minden 45 év feletti munkavállalóra. Egyik alapvető 

célkitűzése az volt, hogy megváltoztassa az idősekről a társadalomban kialakult képet, mivel 

csak ezután lehetett a további célokat megvalósítani. A program nagy erénye volt, hogy már a 

kezdetekkor három minisztérium (Szociális és Egészségügyi, Munkaügyi, Oktatási) 

együttműködésében valósult meg. 

A projekt első lépéseként elindult egy intenzív médiakampány, majd további elemként léptek 

be az idősek munkahelyi egészségének és jólétének növelését célzó intézkedések, illetve azok 

a programok, amelyek az élethosszig tartó tanulást és az idősek munkakeresését támogatták. A 

program öt évre 4 millió eurós költségvetéssel dolgozott, és sikeresen zárult, hiszen az 55-59 

évesek között a foglalkoztatottság 51%-ról 63%-ra nőtt (Fifik-Szilágyi, 2006).13 

Az uniós, illetve nemzeti programok mellett azonban találunk olyan, elsősorban civil 

kezdeményezéseket is, amelyek sikeresen tudják még a legidősebb, azaz valóban nyugdíjasokat 

aktivizálni. Témánkhoz kapcsolódóan számos kezdeményezést be lehetne mutatni, most egy 

bajorországi szervezet működését ismertetjük, elsősorban azért, mert mintaadóvá vált, azaz a 

müncheni kezdeményezés olyan sikeresen működik, hogy Németország más tartományaiban is 

létrejöttek hasonló szervezetek. 

A müncheni székhelyű egyesület elnevezése „Aktivsenioren Bayern” (Bajor Aktív Szeniorok), 

amely 1984-ben jött létre.14 Elsődleges célja a kis-és közepes vállalkozások (ideértve az induló 

vállalkozásokat is) segítése tanácsadással, képzéssel, továbbképzéssel, tréningekkel, üzleti 

tervek készítésével, stb. A szervezet ma már jelen van Bajorország minden körzetében, több 

mint 350 aktív taggal rendelkezik, tagjai pedig kizárólag nyugdíjasok. Olyan nyugdíjasok, akik 

több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a gazdasági élet területén, pénzügyi, banki, 

gazdasági szakemberek, jogászok, műszaki szakértők, akik közül sokan korábban 

felsővezetőként, menedzserként tevékenykedtek. Tevékenységükre a sokrétűség jellemző, 

foglalkoznak helyzetelemzéssel, tervezéssel, szervezetfejlesztéssel, marketinggel, 

controllinggal, könyveléssel, személyügyi tervezéssel, minőségmenedzsmenttel. 

                                                 
13 Bár ebben a formájában a program lezárult, Finnországban újabb projektek indultak 2010 után is ugyanebben 

a témakörben. 
14 http://www.aktivsenioren.de/ 
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Mivel az egyesület tagjai mindezt önkéntes munkában, minimális ellenszolgáltatás fejében 

végzik (ami alapvetően a felmerülő költségek fedezését jelenti), szolgáltatásaikat jóval 

kedvezőbb árakon tudják értékesíteni, mint a piac más szereplői. Ez nem jelenti azt, hogy ne 

lenne szükségük saját marketingre, amin több fős stáb dolgozik, és akik saját sajtóreferenssel 

(szóvivővel) rendelkeznek. Jellemző a munkájukra, hogy az elmúlt két évben talán nem is volt 

olyan médium, ami ne foglalkozott volna a tevékenységükkel, így tudósított róluk a 

Süddeutsche Zeitung, vagy a német RTL. 

Tevékenységük kiterjedtségét mutatja, hogy 2013-ban közel 500 vállalkozás elindításánál 

nyújtottak szakmai segítséget, további 200 vállalkozással volt folyamatos együttműködésük, és 

50 cégnek nyújtottak coaching támogatást. Az aktivitás azonban itt nem áll meg, a szervezet a 

társadalmi-szociális területen is több projekttel rendelkezik. Az egyesület néhány évvel ezelőtt 

indította el a „Lesekoch” projektjét, amelyben nyugdíjas pedagógusok bevonásával nyújtanak 

segítséget olvasási nehézséggel küzdő gyerekeknek, ún. „olvasástrénerek” képzésével is. Egy 

másik közelmúltbeli programjuk a „Huerdenlos”, amely az inklúzió, integráció, részvétel 

jegyében készült internetes adatbázis, elsősorban mozgássérültek részére, és amely több 

városról ad részletes információt az akadálymentesítettség területéről, azaz részletesen 

bemutatja azokat a városrészeket, épületeket, amelyek már akadálymentesítettek.15 Azért is 

fogalmaztunk úgy, hogy elsősorban mozgássérülteknek, mert Mannheim városában, az ottani 

egyetemmel és egy szoftverfejlesztő céggel közösen egy alprojektet is kidolgoztak 

„Akadálymentesen enni” elnevezéssel, ami egy olyan speciális adatbázis, amely éttermek 

adatait tartalmazza. Olyan éttermekét, ahol az étlapon vegetáriánusok, allergiások, 

cukorbetegek és más betegségben szenvedők számára is kínálnak különböző fogásokat. 

A szervezet alapítása óta Konrad Adenauer Emlékéremben részesült, és 6 (!) alkalommal kapta 

meg a Bundesverdienstkreuz (Szövetségi Érdemkereszt) elismerést, amely Németország egyik 

legrangosabb kitüntetése. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 http://www.huerdenlos.de/ 
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Összefoglalás 

A tanulmány a hazai időspolitika fő jellemzőit tárja fel. Az időspolitikák és a hozzá tartozó 

gondozási rendszerek újragondolása folyamatosnak mondható minden országban. A fő cél, egy 

fenntartható, jó minőségű szolgáltatás biztosítása az idősek számára. Az átszervezések másik 

oka, a társadalmi szükségletek és a jóléti források között húzódó feszültség. A tanulmány 

végigkíséri az időspolitika hazai jellemzőit középpontba helyezve az aktív idősödés-, 

foglalkoztatás-, család- és gondozáspolitika kérdéseit és az intézkedések hatásait a célcsoportra. 

 

Summary 

This study examines the main characteristics of the elderly policies in Hungary. Rethinking of 

the elderly policies and related welfare services is an ongoing topic all countries. Main aims to 

provide sustainable and high quality services for older people. Other aspect of the 

reorganization of service provision system is the tension between the user’s needs and the 

welfare sources. The study will follow the changes in the Hungarian elderly policies especially 

the active ageing-, employment-, family – and care policies and its effects to the target group.  

Key words: active ageing, family policy, care policy 

 

Bevezetés 

Hazánk az idősödő társadalmak közé sorolható. A népesség összetételét és életkori jellemzőit 

tekintve demográfiai rátáink nem térnek el lényegesen az európai átlagtól, s így – az Európai 

Unió többi tagállamához hasonlóan – hazánkban is komoly kihívást jelent azon rendszerek 

fenntartása, melyek az időskorúak jólétéért felelősek.  
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Egyes szerzők szerint, a Második Világháborút követően kialakult jóléti állam modell16 

Európában, lényegében az idősödésre reagáló intézkedésekként fogható fel (Guillemard, 1983). 

Az Uniós tagállamok jóléti kiadásait figyelembe véve igazolódni látszik a szerző állítása.  

 

1. sz. ábra: Jóléti kiadások típusok szerint az Európai Unióban, Ausztriában és 

hazánkban 2011. (%) (Eurostat, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diagrammon jól látszik, hogy az egyes államok jóléti kiadásainak fő jellemzői igen 

hasonlatosak. A kiadások fele az időskorúak biztonságára (nyugdíjrendszerek), harmada az 

egészségügyi kiadásokra megy el. Ez utóbbi kiadások jelentős része is az időseket célozza meg. 

A jóléti kiadások aránya mellett, célszerű azok mértékét is figyelembe venni, mivel ez sokkal 

árnyaltabb képet rajzol a jóléti kiadásokat illetően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Lásd részletesen: Nyilas Mihály(szerk): Jóléti állam a 21. században Hilscher Rezső 

Szociálpolitikai Egyesület Bp. 2009. 

Ferge Zsuzsa – Lévai Katalin (szerk): A jóléti állam T-Twins Bp. 1991. 
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2. sz. ábra: Szociális védelmi kiadások az Európai Unióban és tagállamaiban (euro/fő) 

 

Forrás: Szociális statisztikai évkönyv 2013. 

 

A rendszerek fenntartására a tagállamok láthatóan eltérő összegeket szánnak. Az EU17 

tagállamok általában jóval többet költenek jóléti kiadásokra, mint a közép – kelet európai 

országok.  

Az idősekkel kapcsolatos jóléti politikák fontos kérdései tehát: 

 A jóléti újraelosztás feletti küzdelmek során hogyan alakulnak ki az elosztási 

egyensúlyok, prioritások? 

 A tagállamok történelmi, kulturális és társadalmi jellemzői hogyan hatnak az idősek 

biztonságával kapcsolatos intézkedésekre, döntésekre? 

 Az időskorú lakosság abszolút számának népességen belüli növekedését milyen 

eszközökkel igyekeznek a nemzetállamok kezelni? 

 Hogyan lehet fenntartani a társadalmi egyensúlyt a különböző társadalmi és demográfiai 

csoportok között a jóléti újraelosztás eszközrendszerével? 

 

Van – e időspolitika Magyarországon? 

Az Európai Unió jóléti politikáját – a tagállamok jóléti rendszereinek eltérő fejlettsége, 

valamint a társadalompolitika hangsúlyainak eltérései miatt – az ún. nyitott koordináció elve17 

szerint szervezték és szabályozták. Ez azt jelenti, hogy közösségi szinten általános irányelveket 

                                                 
17 Wiki hivatkozás: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_en.htm 
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fogalmaznak meg, melyeket a nemzetállamoknak kell saját stratégiákká és cselekvési tervekké 

finomítani a helyi elvárások, igények, valamint erőforrások függvényében.18 

A közösségi szabályozás keret jellege felerősíti a nemzetállami stratégiák szerepét és 

jelentőségét.19 

Ha arra a kérdésre kellene válaszolnunk, hogy van – e időspolitika Magyarországon, a válasz 

bizonyosan az lenne, hogy nincsen. Nincsen az idősödő társadalom kihívásaira adott egységes 

és stratégiai szinten kiérlelt szakpolitika és cselekvési program, helyette ágazatonként 

kidolgozott és gyakran változó rövid távú programokkal találkozhat a témát vizsgáló 

szakember. 

A gyakorlatban a társadalompolitika szinte minden területének és szegmensének van 

kapcsolódása az idősügyhöz közvetve, vagy közvetlenül. Ha mégis ki kell emelni fontosabb 

területeket, ezek a következők lehetnének: 

Szociális biztonság (biztosítási ellátások, nyugellátás, nyugdíjpolitika) 

Aktív időskor (társadalompolitikai intézkedések, melyek az időskorúak aktivitását, társadalmi 

integrációjának megőrzését tűzik ki célul, valamint küzdenek a kor szerinti megkülönböztetés 

ellen) 

Népesedéspolitika (célja az önfenntartó és fenntartható társadalom erősítése a demográfiai 

helyzetkép alakításával) 

Foglalkoztatáspolitika (célja a foglalkoztatás szintjének emelése, az idősödő munkavállalók 

munkaerő-piaci kirekesztődésének megakadályozása) 

Szolgáltatás, vagy gondozáspolitika (célja a minőségi, fenntartható és hozzáférhető 

szolgáltatások biztosítása, a szolgáltatások finanszírozás politikája, a szolgáltatások fejlesztése, 

a kirekesztődő, vagy szociális értelemben magasabb kockázatú csoportok különleges 

szolgáltatásokkal történő támogatása: pl. kisebbségek, szegénységben élők, stb.) 

Családpolitika (pl. a család szerepének erősítése, gondozó funkciójának támogatása, családot 

támogató idősgondozási modellek támogatása, stb.) 

A jóléti modellek klasszikus20 felosztása szerint, ma már igen nehéz egyes nemzetállamok jóléti 

politikáját jellemezni. Hazánk jóléti politikáját általában kevert, vagy hibrid jóléti modellként 

aposztrofálják (Tausz, 2006). E „modell” lényege, hogy rövid távú, ad-hoc, sokszor egymásnak 

                                                 
18  Közösségi irányelv, hogy a nyugdíjak nem vezethetnek az időkorúak elszegényedéséhez. Ezt azonban 

minden tagállam a saját nyugdíjrendszere szerinti stratégiákkal és cselekvési tervekkel éri el. A nyugdíjak nominál 

értéke ezek mellett természetesen országonként nagy eltéréseket mutat. 
19 Írországban például külön minisztérium foglalkozik az idősödés kérdésével. 
20 Gosta Esping Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton Univeristy Press, 1990 19-34. 
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ellentmondó szakmapolitikai intézkedések alakítják egyes ágazatok arculatát, melyek 

kiszámíthatatlanságot generálnak, ronthatják a szolgáltatások minőségét, valamint költség 

hatékonyságát, bizonytalan kimenetelt, jövőképet rajzolnak.21 

Ebben a tanulmányban nem térünk ki részletesen a nyugdíj és biztosítási politika területének 

tanulmányozására, mely tulajdonképp az időspolitika egyik meghatározó területe, helyette 

hangsúlyt fektetünk az aktív idősödés (active ageing) politikákra, a gondozáspolitikákra, 

különös tekintettel a hosszú tartamú gondozás (long term care) kérdéseire, a foglalkoztatás és 

családpolitikák különböző eszközeire és ezek hatásaira. 

 

Időspolitikát meghatározó nemzetközi társadalmi és demográfiai tényezők 

A demográfiai öregedés szociálpolitikai szempontból fontos tényezői a következők: 

 

Lényegében nő az időskorúak abszolút száma az aktív korosztályéhoz képest 

E tényező gyakran „kettős öregedés” fogalomként használatos, mely szerint az időskorúak 

számának és népességen belüli arányának növekedését több tényező befolyásolja. A születéskor 

várható élettartam mellett, fontos dimenzióként kell említeni a gyermekvállalási hajlandóság 

csökkentését, valamint a gyermekvállalási kor kitolódását, de növeli az idősek számarányát a 

hatvanas éveikbe lépő korcsoport nagyobb sokasága (1945 utáni baby-boom), illetve a 

legidősebb idős korosztály számának gyors növekedése is.22 

 

Fontos kérdéssé válik, hogy a jobb életkilátások jobb életminőséget jelentenek – e? 

Az időskorúak arányát tekintve, Európa középmezőnyében található hazánk, a születéskor 

várható élettartam és az egészségben eltölthető életévek prognózisában azonban sereghajtók 

vagyunk.23 

Az aktív idősödés index24 nemzetközi kutatás eredményei szerint, Lengyelország és Szlovákia 

mellett, a harmadik legrosszabb eredményt Magyarország produkálta. A komplex rangsort 

                                                 
21 Wiki ugrópont: http://www.fergezsuzsa.hu/docs/mindig_mas_tortenik.pdf 
22 A KSH adatai szerint hazánkban 1990-ben13,2%, míg 2012-ben 16,9% volt a 65 év felettiek népességen 

belüli aránya. A nyolcvan év felettien létszámbeli növekedése pedig felülmúlja az össze korcsoportot 60 év felett. 
23 A KSH adatai szerint 2008-ban egy nő számára 9,2 évet, míg egy férfi számára 6,5 évet jósolnak, amit rossz 

egészségben kényszerül eltölteni. 
24 Active Ageing Index: http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home 

Az index 22 indikátort tartalmaz, melyet négy fő nagy kérdéskör köré szerveztek: foglalkoztatás, társadalmi 

részvétel, független életvitel, aktív időskorra való kapacitás. 

 

http://www.fergezsuzsa.hu/docs/mindig_mas_tortenik.pdf
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
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megbontva az is látható, hogy hazánk az idősek foglalkoztatása területén gyakorlatilag az 

Európai Unió tagállamai között az utolsó helyre került besorolásra. 

Hogyan alakul a gondozásra szorulók helyzete? Melyek a hazai gondozáspolitika prioritásai, s 

vajon hogyan járulnak hozzá a tartós gondozásra szorulók ellátásának európai irányelveihez? 

A betegségben eltöltött életévek, valamint az egyre hajlottabb életkor a tartósan gondozásra 

szorulók számának növekedését eredményezik, mely – a gondozás jelentős költségei, valamint 

szakemberigénye miatt- komoly kihívást jelent Európában. A közösségi irányelvek szerint a 

gondozási rendszernek: 

- egyenlő és megfelelő hozzáférést kell biztosítani a kockázattal élők számára,  

- a nemzetállam által garantált színvonalon és minőségben kell a gondozást biztosítania, 

- megfelelő és a nemzetállam gazdasági feltételei mellett fenntartható színvonalon kell azokat 

működtetni, 

- figyelembe véve a gondozásra szorulók életminőségét, emberi méltóságát, emberi, polgári és 

ellátotti jogait.25 

 

Aktív idősödés, foglalkoztatás 

Az aktív időskor fogalomrendszerének megjelenése az 1980-as évekre vezethető vissza26. Ezt 

követően több nemzetközi szervezet is az időskori aktivitás fenntartása, és az idősek 

kirekesztődésének megakadályozása mellett foglalt állást, míg 2012-t az Európai Unió az Aktív 

időskor és a Nemzedékek Közötti Szolidaritás évének nyilvánította. A szervezet a korábbi 

ENSZ és WHO nyilatkozatok alapján olyan programok mellett köteleződött el, melyek 

lehetőséget teremtenek az időskorúaknak arra, hogy tudatosan tervezzék életüket, ne legyenek 

kitéve életkoruk alapján kirekesztésnek, valamint hátrányos megkülönböztetésnek, tudásukat, 

tapasztalataikat a társadalom hasznára tudják fordítani, részt tudjanak venni az őket érintő 

társadalmi és politikai folyamatokban.27 

Az idősek életkor szerinti hátrányos megkülönböztetésének tilalma gyakorlatilag a munka 

világával kapcsolatos szabályokon alapszik. Az Európai unió egyik fontos elve, hogy az idősek 

maguk dönthessenek, mikor szeretnének a munka világából kivonulni.  

                                                 
25 Lásd: Európai Bizottság: Tartós gondozás az Európai Unióban: 

 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2781&langId=hu 
26  Az aktív idősödés paradigma ugyanakkor már a ’60- as években megjelent az öregedéstudományban 

(Havinghurst, 1961) 
27 lásd részletesen az Európai Unió célzott programjait: http://ec.europa.eu/archives/ey2012/ 

http://www.afeinnovnet.eu/ 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2781&langId=hu
http://ec.europa.eu/archives/ey2012/
http://www.afeinnovnet.eu/
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A foglalkoztatás világában elszenvedhető diszkrimináció csökkentésének két fontos 

területeként tehát, a foglalkoztatottak kor szerinti megkülönböztetésének tilalma, valamint a 

kiszorulók munka világába történő visszalépésének támogatása jelent meg. Sommásan az 

mondható, hogy az első területen hazánk kevesebb, míg a másodikon több eredménnyel 

büszkélkedhet, de mindezeket együttvéve is az Unió egyik legrosszabb foglalkoztatási 

mutatóját produkálja az 50+ korosztályban28. Az EUROSTAT 2014-ben világot látott adatai 

szerint, az Európai Unió idősödő (55 – 64 év) lakosságának foglalkoztatási rátája 50,1% volt, 

míg hazánkban ez az arány 38,5% (2013). Ezt az adatot már csak Málta, Görögország és 

Szlovénia múlta alul. 

Hazánkban, az aktív idősödést középpontba helyező első átfogó és hosszú távú idősügyi 

stratégiát 2009-ben fogadta el az országgyűlés29. A Nemzeti Idősügyi Stratégia 2034-ig 

határozza meg az aktív időskor támogatása érdekében tehető intézkedéseket, s ezzel a terület 

egyik legmeghatározóbb dokumentumává vált. A stratégia elfogadását követően sajnos az ezen 

alapuló cselekvési tervek - kidolgozásának és elfogadásának hiányában - már nem segítették a 

stratégiai elvek megvalósulását. 

Az Aktív idősödés stratégiájához kapcsolható programok így, jobb híján az európai 

kampányprogramok apropóján jelentek meg hazánkban, többnyire közösségi támogatásokat 

élvező projektek formájában (Udvari, 2013).30 

 

Gondozáspolitika 

Az idősgondozás modelljei 

Általánosságban a gondozási modellek között formális és informális modelleket szoktak 

elkülöníteni. E modellek a nemzetállamok szintjén természetesen vegyesen szoktak megjelenni, 

de az egyik, vagy másik terület erőteljesebb dominanciája alapján a formális, vagy intézményes 

gondozási modell jellemzője, hogy az időseket segítő szolgáltatásokat egy intézményesült 

szolgáltató rendszer biztosítja, míg a nem formális gondozási modellben nagyobb szerepet kap 

a család, a közösség, vagy a nem formális gondozók alkalmazása. 

A gondozási politikák – a szektor fejlesztése, a szolgáltatók megjelenése és feladatköre, 

valamint a tartós gondozás finanszírozása a „modellek” nemzetállami jellemzői szerint 

alakulnak és erődödnek meg. 

                                                 
28 Szécsi Judit: Idősödő munkavállalók helyzete a munkerőpiacon. Esély 2014/1. 113 – 127.o. 

29 81/2009 (X. 2.) OGY határozat a Nemzeti Idősügyi Stratégiáról 
30 file:///C:/Users/user/Downloads/Hungary_WP_EY2012_HU.pdf 
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A fentiek szerint, Európában ötfajta modellt különítenek el (Rodrigues et all, 2012)(Lamura et 

all, 2009): 

- Standard vegyes modell (pl. Nagy Britannia, Ausztria, Belgium, Finnország) 

- Közfinanszírozott modell (pl. Svédország, Hollandia, Dánia) 

- Családi gondozást támogató modell (pl. Portugália, Spanyolország, Görögország, Írország) 

- Kevert típus (Ide sorolhatók a 2004 óta csatlakozott közép – kelet európai országok. 

Általánosságban jellemző, hogy az intézményes ellátás alulfejlett, alacsony színvonalú, az 

ellátás prioritásait tekintve teljesen vegyes képet mutatnak.) 

- Balkáni modell (Litvánia, Lettország – a volt Szovjetunió utódállamai) 

A legmagasabb színvonalú személyes szolgáltatásokat az északi közfinanszírozott, valamint a 

standard modell országaiban találhatjuk. A családi gondozást preferáló modellek országaiban 

az idősek szegényedésének magas kockázatával kell szembenézni. 

A hivatkozott kutatás szerint, a kevert típusba tartozó országokban – s így hazánkban is – az 

informális gondozási modellnek van komoly jelentősége, mivel a formális rendszerek nem 

eléggé fejlettek, s fejlesztésük a jelenlegi gazdasági és demográfiai jellemzők mentén nehezen 

elképzelhető. Ezek szerint fontos lenne az informális, családi, közösségi szintű gondozást 

támogató eszközöket erősíteni.  

 

Hazai gondozáspolitika 

Ezzel szemben az elmúlt évtizedek gondozási és szolgáltatási rendszerrel kapcsolatos döntéseit 

a rövid távú intézkedések jellemezték: 

- a rendszer igyekezett megbirkózni a korábbi hagyatékkal (a történetileg kialakult 

intézményrendszer fejlesztése, specializálása, a medikalizált szemlélet túllépése, 

szegénygondozói attitűdök és a szocialista állami gondoskodási modell meghaladása) 

megbirkózni több – kevesebb – de inkább kevesebb sikerrel,31 

- a gondozásfejlesztési stratégiák aktuálpolitikai folyamatok alá nyomása (az időspolitikák 

meghatározó szereplőjévé a nyugellátások váltak. Ez a megkésetten fejlődő és szélesedő 

rendszer a rendszerváltozást követő években komoly nyomás alá került, s csakúgy, mint Európa 

számos országában választásokat eldöntő tényezővé nőtte ki magát – háttérbe szorítva a 

gondozással kapcsolatos diskurzusokat); 

- a hazai gondozáspolitika eltávolodott annak valódi céljától – a gondozásra szoruló idősek 

megfelelő szintű ellátásának garantálásától – s helyette a szektor szolgáltatóinak játékterévé 

                                                 
31 A nagy intézmények kiváltása, modernizálása gyakorlatilag máig nem lezárult folyamat 
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vált. A gondozáspolitika tehát, inkább mondható szolgáltató-politikának ez értelemben. A 

szolgáltatók előtérbe helyezése, háttérbe nyomása, a feladatok adás – vétele pedig felülmúlt 

minden egyéb szakpolitikai diskurzust e területen. 

- a szolgáltatások módját, finanszírozását, színvonalát, valamint a hozzáférés módját pedig 

sikerült az érintettek bevonását nélkülöző módon, leggyakrabban a fiskális kényszerek mentén 

kialakult maradékelv-politizálással kialakítani. 

 

Formális gondozás a rendszerváltás után 

Az otthon közeli és a bentlakást nyújtó ellátások szervezésének és fenntartásának feladata a 

rendszerváltást követően két jogszabály – az Önkormányzatokról szóló törvény és a Szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (a továbbiakban Szoctv) – hatására32 a 

települési önkormányzatok feladat és hatáskörébe kerültek. A Szoctv. rendelkezett arról, hogy 

mekkora település lélekszámmal rendelkező település esetén milyen szolgáltatásokat kell 

biztosítani. A joganyag alapvetően egy plurális rendszerű szolgáltatási modellt kívánt 

létrehozni, így lehetőség volt a feladatok más szolgáltatók által történő ellátására, a 

kiszerződésre, valamint a plusz feladatok vállalására is. Hozzáférési elvként a szubszidiaritás 

elvét jelölte ki a joganyag, preferálva a helyi szintű tervezést, és a hozzáférés segítését, de 

szakítva a szubszidiáris jellegű ellátási felelősség logikájával (először a család, s ha ez nem 

működik, beavatkozik az állam). 

Néhány éven belül Magyarországon kialakult egy plurális szolgáltatási szektor, de a feladatatok 

jelentős részét még mindig a települési önkormányzatok - a feladatokért felelős szervezetek – 

végezték. 

A Szoctv. már - már legendássá vált az évtizedek alatt. Több mint 60 alkalommal módosították, 

de alapvető strukturális változások csak 2010 után jelentkeztek a joganyagban. Nézzünk meg 

néhány fontosabb diskurzust, mely a több mint két évtized alatt megjelent a joganyagban. 

 

A gondozáspolitikai fő kérdései 

Alapszolgáltatások versus szakosított ellátások 

Annak ellenére, hogy az otthon közeli ellátások (idősek napközi otthona, házi gondozás, 

étkeztetés) már a hetvenes évektől kezdtek elterjedtté válni, hazánk idősgondozását mégis a 

bentlakásos ellátás jellemezte a rendszerváltásig. Ez a tendencia nem változott a törvény 

                                                 
32 1990 évi LXV tv a helyi önkormányzatokról 

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 



51 

 

hatályba lépését követő évtizedben sem. A bentlakásos otthonok preferálásának többféle oka is 

volt. Fontos szerepet játszott benne a társadalom institucionalista szemlélete, a szolgáltatások 

finanszírozási stratégiái, valamint más tényezők (pl. politikai aktusok is, lásd az első Orbán 

kabinet intézményfejlesztési politikáját). 

Az alapellátások körének stratégiai szintű bővítésére, valamint a finanszírozás logikájának lassú 

átalakítására, egészen a 2000-es évek közepéig kellett várni. A cél a drága szakosított ellátási 

rendszer megfelelő szolgáltatásokkal történő megelőzése, kiváltása, az idős otthonában, saját 

környezetében. A stratégiák és intézkedések valójában nem hoztak átütő változásokat a 

szolgáltatási politikában, bár nem tagadhatjuk le, hogy 2005-től a szolgáltatások kapacitása 

mindkét területen növekedésnek indult. 

 

Ellátási felelősség – szolgáltatók 

A legtöbb változást megért területe a gondozást nyújtó rendszernek e területen követhető.  

Hona a fentebb említett előírások miatt a szolgáltatások felelőse a települési önkormányzat lett, 

de feladatait kiszerződhette szociális vállalkozóval, egyházzal, vagy civil szolgáltatóval, 

nonprofit gazdasági társaságban és társulási formákban is elláthatta, már az 1990-es évek 

közepétől elindult a feladatok és hatáskörök lassú visszaállamosításának folyamata (Gyekizcki, 

2009).  

A szolgáltatási rendszer megosztottságát a települési önkormányzatok által nem kötelező 

feladatként létrehozott kisebb intézmények, a civil szektor és az egyházak önkéntes 

szolgáltatásai is erősítették, mely érték helyett sok esetben átokként nehezedett a feladatellátási 

kötelezettséggel rendelkező megyei önkormányzatokra. Az önként szolgáltatók ugyanis 

javarészt lefölözték a jobb ellátási preferenciákkal bíró (alacsonyabb gondozási igény, 

magasabb jövedelem, magasabb hozzájárulás fizetési kapacitás) igénylőket.33 

Jellemzően finanszírozási és ideológiai okok miatt egyre nagyobb nyomás nehezedett az 

egyházi szolgáltatókra is, bár a szektor valódi szereplőivé gyakorlatilag 2010 után váltak. Az 

egyházi fenntartók hazánkban egyedülálló módon ugyanazon feladatok ellátására ún. kiegészítő 

normatív támogatásra jogosultak, mely az önkormányzatok, vagy a civil szektor esetében 

felhasználható támogatás 150 – 190%-a. Az évek óta stagnáló, csökkenő állami támogatások, 

                                                 
33  Állami Számvevőszék 0820 sz. jelentése:  

http://www.asz.hu/jelentes/0820/jelentes-az-onkormanyzati-korhazak-es-bentlakasos-szocialis-intezmenyek-

apolasra-gondozasra-forditott-penzeszkozei-felhasznalasanak-ellenorzeserol/0820j000.pdf 

 

http://www.asz.hu/jelentes/0820/jelentes-az-onkormanyzati-korhazak-es-bentlakasos-szocialis-intezmenyek-apolasra-gondozasra-forditott-penzeszkozei-felhasznalasanak-ellenorzeserol/0820j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/0820/jelentes-az-onkormanyzati-korhazak-es-bentlakasos-szocialis-intezmenyek-apolasra-gondozasra-forditott-penzeszkozei-felhasznalasanak-ellenorzeserol/0820j000.pdf
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valamint a szolgáltatások költségeinek növekedése mellett ez igen kecsegtető lehetőség volt, 

így több önkormányzat átadta feladatait, illetve maga az egyház is nyitott a szolgáltatások felé.34 

A plusz támogatás eszközét a kistelepülések által működtetett szolgáltatások társulásos 

formában való megszervezésének ösztönzésére is használták - láthatóan az alulfinanszírozott 

ellátásban a plusz támogatás erős ösztönzőként hatott. 

A visszaállamosítás – recentralizáció – azonban 2010 után vált határozott kormányzati 

stratégiává. A diskurzusok az alulfinanszírozott ellátások átvételéről szóltak a rossz gazda 

(önkormányzatok) felől a jó gazda (állam) felé. A folyamat azonban pusztán finanszírozás-

politikai okokkal nehezen magyarázható. Az államnak ugyanis rá kell eszmélnie arra, hogy 

valójában a közfeladat (idősellátás) finanszírozását végzi, függetlenül attól, hogy ki tartja fenn 

a szolgáltatást. 

 

A szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok láthatóvá teszik e változásokat: 

 

3.sz. ábra Tartós bentlakásos ellátásban részesülők száma fenntartók szerint 2000. 

 

Forrás: Szociális statisztikai évkönyv 2013. Kiadja: KSH. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 A dolgok szakpolitikai baklövése volt az ún. „kvázi egyházak” megjelenése, melyek létrejöttüket követően 

ugyancsak igényt tartottak a „történelmi egyházak” extra támogatására. A jogilag kétséges gyakorlat 

megszűntetése helyett azonban a Kormány az Egyházakról szóló törvény módosításával igyekezett kirekeszteni a 

kvázi egyházakat a kiemelt támogatásból. 
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4. sz. ábra Tartós bentlakásos ellátásban részesülők száma fenntartók szerint 2012. 

 

Forrás: Szociális statisztikai évkönyv 2013. Kiadja: KSH. 

 

Az önkormányzati fenntartású szolgáltatásokban ellátottak száma gyakorlatilag a felére 

csökkent. Negyven százalékkal emelkedett az egyházi intézményekben ellátottak száma, és az 

összes férőhely több mint harmadát új szolgáltatóként az állam vette kézbe 2011-től. Az 

önkormányzatok szorongatása tehát azt eredményezte, hogy tovább erősödött a szolgáltatási 

szektor plurális jellege, s újra megjelent az állam is szolgáltatói szerepben. 

Százezer 60 év felettire 124.5 idősek otthona férőhely jut a bentlakásos ellátásban (KSH, 2013). 

Ez az adat ugyan 23%-os férőhely emelkedést mutat 2000-hez képest, de még így is messze 

elmarad az Európai Unió tagállamainak átlagától. 

Ez idő alatt az étkeztetésben részesülők aránya majd’ megkétszereződött. 2012-ben az ellátás – 

ha csak idősek vennék igénybe – minden 14-dik 60 év felettit támogatná. Drasztikusabb 

emelkedés mutatható ki a házi segítségnyújtás területén. Míg 2000-ben negyvenezer ember 

kapott ilyen ellátást, addig 2012-ben már 125.281. Ez a drasztikus emelkedés 2010-től 

figyelhető meg. A térítési díjat fizető ellátottak száma 86%-ról (2000) azonban 24.7%-ra 

zuhant. A legradikálisabban szintén 2010-től figyelhető meg ez a változás. Míg a fenntartók 

zöménél az idősek fele nem fizetett az ellátásért díjat, addig az új szolgáltatóként megjelenő 

egyházak csak a gondozottak 6%-ától kértek hozzájárulást.  

A tipikus házi segítségnyújtásban részesülő idős napi egy óra gondozási szükséglettel 

rendelkezett és a szolgáltatást ingyen vette igénybe egy egyházi fenntartótól.  

A sokszektorúság, valamint az egyenetlen szolgáltatásfinanszírozás tehát sajátos képet 

eredményezett. Noha a területén élő idősek ellátásáért továbbra is az önkormányzat a felelős, a 

szolgáltatások mind nagyobb hányadát maga az állam és az egyházak nyújtják. 
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Hozzáférés 

A személyes szolgáltatások szervezésének és biztosításának egyik fontos alapelve, hogy az arra 

leginkább rászorulók jussanak elsősorban támogatáshoz. 

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés sok helyen állampolgári jogi kérdés – azaz bizonyos 

kockázatok esetén a szolgáltatáshoz, vagy annak ellenértékéhez – való hozzájutás állampolgári 

jogként kezelendő (lásd a skandináv országok, vagy nyugat európai gondozási modelljeit. Ez 

valójában azt jelenti, hogy a gondozási szükséglet megállapítása a gondozásra való jogosultság 

alapján megállapított támogatási jog (támogatás, voucher – szolgáltatási csekk) formájában 

illeti meg az időskorút. Ezt a „fejkvótát” szolgáltatásokra válthatja a formális és az informális 

gondozás során egyaránt. 

Hazánkban az intézményes ellátási rendszer fejlesztése eredményeképpen az ún. intézményi 

normatíva alapú finanszírozás terjedt el. Ezt egyszerűen „ágykvótának” vagy „szolgáltatási 

egység alapú finanszírozásnak” lehetne nevezni. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a 

támogatás arra az ágyra jár, amin egy ellátottat gondoznak. A jogosultság a betöltött férőhelyet 

és nem az ellátottat illeti meg.35 

A normatíva alapú finanszírozás fő kritikája az volt, hogy „buta és biztonságos”, vagyis 

egyforma támogatás illette meg az ellátottakat, függetlenül attól, hogy mekkora volt a 

gondozásuk költsége, és milyen anyagi helyzetben voltak. E finanszírozás további előnye a 

szolgáltató-centrikusságában volt fellelhető, vagyis inkább szolgálta a szolgáltató érdekeit, mint 

reagált a kliensek kockázataira. A szakma ez irányú reform elképzelései pedig 2016-ig rendre 

a szőnyeg alá kerültek.36 

A kormányzat a szakmai tárca és a szolgáltatók közötti konfliktusok fontos megoldási módszere 

lett a „kisebb ellenállás irányába történő elmozdulás”, vagyis a szolgáltatók és finanszírozók 

közötti konfliktusok eliminálása keretszabályokkal. 

A szakterület fejlődésének apró lépcsői mellett, (pl. demencia kórtünetekkel élő gondozottak 

gondozása esetén magasabb állami támogatás biztosítása) a normatív finanszírozás a 

szegényebb, magasabb gondozási szükségletekkel rendelkező, és halmozott problémákkal élő 

kliensek fokozott kirekesztődéséhez vezetett, csupán az ellátás-finanszírozás problémái miatt.37 

Zéróösszegű játszmák – a szolgáltatások finanszírozásának anomáliái 

                                                 
35 Lásd részletesebben: http://www.bmszki.hu/hu/tekozlo-koldus-dosszie 

 
36 Lásd részletesebben: http://www.esely.org/kiadvanyok/2012_3/2.szekcio.pdf 

http://www.szocialisklaszter.hu/adat/dokumentumtar/hu18_hgcs3_zaro2011.pdf 

http://www.efoesz.hu/download/nemzeti_szocialpolitikai_koncepcio_munkaanyaga.pdf 
37 http://www.esely.org/kiadvanyok/2013_4/patyan.pdf 

http://www.bmszki.hu/hu/tekozlo-koldus-dosszie
http://www.esely.org/kiadvanyok/2012_3/2.szekcio.pdf
http://www.szocialisklaszter.hu/adat/dokumentumtar/hu18_hgcs3_zaro2011.pdf
http://www.efoesz.hu/download/nemzeti_szocialpolitikai_koncepcio_munkaanyaga.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2013_4/patyan.pdf
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Az idősek ellátásának egyik fontos prioritása lehet, hogy azokat juttassa a rendszer 

támogatáshoz, akik saját források, vagy családi támogatás mellett sem képesek saját az ellátás 

költségeit finanszírozni. 

 

Hazánkban ez a típusú rászorultsági elv nem épült be az idősek személyes szolgáltatásainak 

biztosításába38. 

 

Hozzáférési elv nélkül… 

A személyes szolgáltatások kapcsán sokáig igazából nem is lehetett hozzáférési elvekről 

beszélni. A szolgáltatást igénylők körét a fenntartó, majd az intézményvezető „szűrte meg” és 

helyi döntések alapján alakult ki a szolgáltatásban részesülők köre. Ez az eljárás elsősorban az 

ellátási kötelezettséggel nem rendelkező szolgáltatók esetében az ellátást igénylők 

szelektálásához vezetett. Általában véve jobb fizikai kondícióban lévő és jobb anyagi 

helyzetben élő idősek kerültek be ezen ellátásokba, míg a megyei önkormányzatoknak – ellátási 

kötelezettként – minden igényt ki kellett elégíteniük.  

 

Aki szegény az a legszegényebb… 

A probléma valójában a szolgáltatás térítési díjának számítási logikájából fakadt. Az ellátott 

által fizetendő térítési díj, ugyanis nem haladhatta meg az egy főre eső költségek és az állami 

támogatás különbözetét. Ha ezt az ellátott nem volt képes megfizetni, akkor az intézmény 

költségvetésében az ő ellátása deficitként jelentkezett.  

A bentlakásos ellátás költségeinek vizsgálata során megvizsgáltuk e szolgáltatások intézményi 

térítési díjainak mértékét. Ez a viszonyszám fenntartónként eltéréseket mutathat, és nagyságát 

meghatározza az intézményi gazdálkodás, az intézmény nagysága, modernsége (korszerű fűtés, 

hőszigetelés), valamint a szolgáltatások jellege is. A világhálón hivatalosan közzétett térítési 

díjak túlnyomó többsége önkormányzat, vagy önkormányzati intézményfenntartó társulás által 

került elfogadásra. 

Néhány kirívó esettől eltekintve 70 eFt és 90 eFt között határozták meg ezt az értéket a 2013. 

évre. Ennek átlagát véve, 80 eFt-tal számolva a jelenlegi szabályok alapján, legalább 100 eFt 

nyugdíjjal kell rendelkeznie az idősnek, vagy tartást vállaló hozzátartozójának ahhoz, hogy a 

fenntartónak ne kelljen kiegészítenie a gondozás költségeit. 2012-ben az átlagnyugdíj összege 

                                                 
38 A jövedelempótló, illetve helyettesítő juttatások esetében, (pl. időskorúak járadéka) ez az elv megjelenik. 

Lásd 1993 évi III. tv A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 32/B.§. 
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Magyarországon 99 000 Ft volt, amely régiónként nagy eltéréseket mutatott, a 

nyugdíjminimum 28 500 Ft. Egy nyugdíjminimumon élő időskorú bentlakásos gondozása, ha 

nincsen más vagyona, illetve tartásra kötelezhető hozzátartozója, a fenntartónak 57 200 Ft plusz 

költségébe került havonta, amit fenntartói támogatásból teremthetett elő, mivel az intézményi 

térítési díjnál magasabb összeget (elvileg) nem tudott elkérni más ellátottól sem. 

 

2015-től, a jogszabály változása eredményeképp, a személyi térítési díj összege magasabb is 

lehet, mint az önköltség és az állami hozzájárulás különbözete, de a szociális rászorultsági elvet 

továbbra sem sikerült beépíteni a szabályozásba, vagyis ezzel együtt nem írták elő a rászoruló 

igénylők kvótás felvételét a rendszerbe. 

 

Számmisztika 

A szabályozási anomáliák másik területével a házi segítségnyújtás szolgáltatásnál 

találkozhatunk. 

2016-ig általános elvként a szolgáltatásban azt lehetett részesíteni, aki a jogszabályban 

meghatározott (minimum 1, maximum 4 órás) gondozási szükséglettel rendelkezik és saját 

otthonában él. A szabályozás szerint egy gondozónak napi 9 ellátottat kellett gondoznia, ami 

eleve lehetetlenné tette a napi egy óránál magasabb gondozási tevékenység elvégzését a 

szolgáltató költségvesztesége nélkül. 

 

A finanszírozási anomália a komolyabb gondozást igénylő időseket rekesztette ki az ellátásból, 

vagy arra kényszerítette őket, hogy a standard gondozási idő töredékében kapjanak gondozást, 

vagyis reális gondozási szükségleteiket az állam nem elégítette ki. 

 

A gondozási szükséglet vizsgálat bevezetése 

A gondozási szükséglet vizsgálat bevezetésére egyes idősellátási formákban 2008 januárjától 

került sor. A vizsgálat alapvetően az európai gyakorlathoz igazodva az önellátás képességeinek 

mérésén alapult.39 A gondozási szükséglet bevezetésének valódi oka az volt, hogy szociális 

rászorultság alapján azok számára biztosítsa a szolgáltatáshoz való hozzájutást, akik piaci 

alapon nem képesek azt saját maguknak megvásárolni. A rendelet a vizsgálati kritériumok 

között mégis kis súllyal jelenítette meg a szociális indikátorokat, ehelyett a nemzetközi 

                                                 
39 A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és 

igazolásának szabályairól szóló 36/2007 (XII. 22.) SZMM rendelet 
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gyakorlatban elfogadott módon az önellátás akadályozottsága jelent meg domináns elemként 

(ADL, IADL). 

Gyakorlati példával szemléltetve: ha egy 68 éves időskorú egyedül él, a legmagasabb szintű 

felügyeletet igényli, és az említett szociális kritériumok közül mindegyikre a legmagasabb 

pontot kapja (tehát hajléktalansággal veszélyeztetett, vagy abúzus áldozata, a támogatások nem 

biztosítják a megélhetését, éhezik, és nincs, aki segítse a lakókörnyezetében), akkor az adatlap 

logikáját követve 20 pontot szerez, amely egy óra gondozási szükségletre jogosítja fel (Patyán, 

2013). A rendelet bevezetésekor a szükséglet vizsgálatot egy ezzel a területtel foglalkozó 

szakértői testület mérte fel és validálta. A szakma folyamatos ellenállása eredményeképp 

azonban, e hatáskör ismét az intézményvezetőre szállt. 

 

Informális gondozás 

Az intézményes rendszer fejlesztése és finanszírozási fortélyainak folyamatos változtatása 

mellett, viszonylag kevés figyelmet fordítottak az informális gondozási szektor támogatására. 

Az informális (családi, rokoni, vagy egyéb fizetett (privát) gondozó) által végzett gondozást 

nem támogatja a hazai jogrend. Az egyenes ági hozzátartozó által végzett gondozás támogatása 

az ún. ápolási díj ellátással valósul meg. E támogatás összege 2014-ben 29.500 Ft volt, a 

támogatási idő járulékfizetési időként beszámításra került. 2015 – től a kormány megszüntette 

az ún. méltányossági ápolási díjat. Ez a támogatás főként a tartós gondozásra szoruló idősek 

gondozóit támogatta. A támogatás mellé nem épült ki a családi idősgondozást segítő 

szolgáltatási rendszer, nem segítik a laikus családtagok felkészülését az ápolásra, nem 

támogatják őket segítő szolgáltatásokkal, nincsen ingyenesen hívható segítő telefonvonal sem. 

A család idősgondozó feladatait nem támogatja kedvező munkaerő-piaci ösztönző, 

foglalkoztatást segítő rendszer. Ezen eszközökkel inkább a nyugat európai modellekben 

találkozhatunk. 

 

Szektorok határok nélkül? 

A rendszerváltást megelőzően az idősügy az egészségügyhöz tartozott. A Szoctv. hatályba 

lépésével azonban megindult egy új szektor kiépülése. A rendszer végül olyan jól sikerült, hogy 

a szociális és az egészségügyi ellátórendszer külön szabályozók és finanszírozási logika mentén 

működik. Szolgáltatások szintjén sokkal inkább kívánatos lenne a közös finanszírozású és 

vegyes ellátást nyújtó rendszer bevezetése.  
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A gondozás és finanszírozás-politika alapproblémái tehát a következők: 

- Alapvetően felülről és kívülről szabályozott eljárásokról van szó, melyek a kapacitás 

szabályozásával igyekeznek többé-kevésbé kontroll alatt tartani a szociális szolgáltatások 

kiadási oldalát. 

- Ennek következtében az ellátottak szolgáltatáshoz való jogai sérülhetnek, sérülnek. 

- A szabályozás és finanszírozás anomáliái a rosszabb helyzetben lévő, sokproblémás 

klienseket rekesztik ki a rendszerből. 

- Az informális gondozás segítése, támogatása abszolút marginális szinten jelenik meg. 

- A recentralizációs politika eredményei a tanulmány írásának idején még nem éreztetik pozitív 

hatásaikat. 

 

Családpolitikák 

Együttélés és családszerkezet változása 

A háztartás és családszerkezet változásairól szóló elemzések az egyszemélyes háztartások 

számának rapid emelkedését mutatják. Az egyedül élők számának folyamatos emelkedése 

egyaránt jellemző az aktív korúak és az időskorúak körében, de a legjellemzőbb növekedési 

tendenciát az időskorúak esetében lehet tapasztalni. Az egyszemélyes háztartások aránya 1990 

és 2005 között 24%-ról 29%-ra emelkedett, s 2005-ben már a lakosság 12%-a ilyen 

háztartásformában élt. Az egyedül élők 2/3-a nő, 70 év fölött pedig már minden második nő 

egyszemélyes háztartásban élt, az idősek túlnyomó többsége özvegyként (Murinkó – Földházi, 

2012). 2012-ben az egyszemélyes háztartások 49%-ában 65 év feletti idősek éltek (KSH 2013). 

Az Eurostat (2007) adatai szerint az uniós tagállamokban (EU25) átlagában a háztartások 

30,8%-a egyszemélyes, 13,2%-ukban pedig 65 év feletti háztartásfő él. Az egyes tagállamok 

azonban eltérést mutatnak az egyedül élők arányát tekintve. A skandináv és nyugat-európai 

országokban az egyszemélyes háztartásban élés a felnőtt aktív korosztály körében jellemzőbb, 

míg hazánkban magas az időskorúak aránya e csoportban. Amíg például Dániában, 

Németországban, vagy Ausztriában egy egyszemélyes időskorút tartalmazó háztartásra majd’ 

három egyedül élő aktívkorú háztartásfő jutott, addig hazánkban minden második 

egyszemélyes háztartásban élő személy 65 év feletti (EUROSTAT 2010).  

 

Családformák változása, családi szerepek változása 

A család fogalomrendszerének változása szintén hatással van az idősek helyzetére, szerepére. 

A főbb változások, jellemzők a következők: 

- Családformák pluralizálódása (válás, együttélés, mozaikcsaládok emelkedő száma) 
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- „Hunédzserek” - a posztadoleszcens kor szerepe: azaz a fiatalok később vállalják az önálló 

életvitelt és kitolódik a gyermekvállalás időszaka (Vaskovics, 2000). 

- A szendvics generáció életkorának kitolódása: Szendvics generáció alatt azt az aktív 

korosztályt értjük, akik egyaránt segítenek gyermekeik, és unokáik nevelésében, támogatásában 

és rájuk hárul időskorú szüleik gondozása és támogatása is. A gyermekvállalási kor kitolódása 

oda vezet, hogy ez a generáció már maga is időskorú lesz, támogatásra szorulna. 

- Modernizáció hatásai – nő az idősek individualizációs igénye. Az egyedül élés nem kényszer, 

hanem lehetőség, ha a nyugdíjrendszer fenntarthatóan biztosítja az anyagi függetlenséget.40 

- A család, mint támogató rendszer struktúrája és működési jellemzői is megváltoztak. A 

„módosult kiterjesztett család” elmélete szerint (Litwak, Kulis; 1987) a külön élő generációk 

családi támogató funkciója megváltozott, gyengült, de nem szűnt meg, azaz az idősek család 

általi támogatásának formái alapvetően megváltoztak. E rendszerek támogatása csak célzott 

szociálpolitikai eszközrendszerrel lehetséges. 

 

Családi szolidaritás? 

Mindezen folyamatok mellett tisztázásra váró kérdés a család felelősségének rögzítése a 

gondozási kapcsolatban, illetve a gondozás finanszírozásában. Magyarország Alaptörvénye 

2011-től rögzíti, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni (XVI. 

Cikk). Ez a változás akár gyökeres fordulatot is hozhatott volna az idősek ellátásában, de a 

gyakorlati megvalósulást segítő intézkedések puha szabályai miatt inkább elvi 

kötelezettségként értelmezhető.  

Valójában a hazai családpolitika nem igazán tudott a demográfiai öregedés folyamataira választ 

találni, s azon rést ütni. A nagyszülői gyes bevezetésén kívül nem került sor a családpolitika 

olyan stratégiai szintű átalakítására, mely a család idősgondozó szerepét támogatná. A 

méltányossági ápolási díj, az időskorú családtagot gondozó egyenes ági rokon támogatását 

szolgálta – szerény jövedelemhelyettesítő támogatással (29.500 Ft – 2014-ben). A 

támogatásban 2005-ben 20.540 családi gondozást vállaló részesült, 2012-re a támogatottak 

száma megfeleződött (10.514). Ennek megszüntetése (2015) sajnos lehetőséget teremt az 

önkormányzatoknak arra, hogy ez esetekben ne állapítsanak meg támogatást. 

 

 

                                                 
40 Patyán László: Családszervezet és együttélési módok a modern társadalmakban. Időskorúak és a modern 

családformák University Press Debrecen 2010. 
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Összefoglalás 

Tanulmányunkban hazai és nemzetközi kutatási eredmények bemutatásával foglaljuk össze, 

hogy milyen hatásai vannak a fizikai aktivitásnak az egészség különböző dimenzióira idős 

korban. Hazai és nemzetközi kutatások, illetve prevenciós programok hatásvizsgálatainak 

eredményeivel igazoljuk a fizikai aktivitás pozitív hatását a fizikai, mentális, pszichológiai és 

szociális jóllétre. Tanulmányunk legfontosabb következtetése, hogy a rendszeres, az egyén 

korának, egészségi állapotának megfelelő fizikai aktivitás hozzájárul számos betegség 

megelőzéséhez, kezeléséhez, a korai halál bekövetkeztének megelőzéséhez és a tovább tartó, 

tartalmas önálló életvitelhez. 

 

Summary 

In the study we summarize the effects of physical activity on different dimensions of health in 

old age by introducing national and international research results. The positive influence of 

physical activity on physical, mental, psychological and social well-being is verified by the 

results of national and international researches and impact assessment of prevention programs. 

The most important conclusion of the study is that the regular physical activity corresponding 

individual’s age and health status contributes to longer independent life, prevention and 

treatment of several diseases, and prevention of early death. 

Bevezetés 

Az utóbbi évtizedekben az idősek aránya egyre dinamikusabban nő a népességen belül. Noha 

a magyarok átlagéletkora lényegesen, majd 10 évvel kevesebb a férfiak és 5 a nők esetében, 

mint az EU-s átlag, az idősek arányának növekedése hasonló trendeket mutat: Magyarországon 
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2009-ben ez az arány 16,4 százalék volt, az EU-ban pedig 17,1%, a becslések szerint pedig 

2050-ben hazánkban 29,4, az EU-ban pedig 28,8% lesz (Antal, Regöly – Mérei 2011). Az 

időskor meghosszabbodása indokolttá tesznek olyan vizsgálatokat és prevenciós programokat, 

amelyek segítségével az egyre növekvő idős éveket egészségesen, jóllétben, aktívan, 

tevékenyen élhetik meg az egyének. Számos kutatási eredmény bizonyítja, hogy a fizikai 

aktivitás nemcsak a fiatalok esetben bír elengedhetetlen prevenciós és egészség-megőrző 

funkcióval, hanem időskorban is rendkívül fontos az egészségi állapot, fizikai képességek 

javításához, az idősödés lassításához, így a várható élettartam növeléséhez. 

Tanulmányunkban hazai és nemzetközi kutatási eredmények bemutatásával foglaljuk össze, 

hogy milyen hatásai vannak a fizikai aktivitásnak az egészség különböző dimenzióira idős 

korban. Az egészség definiálásához a WHO meghatározásából indultunk ki, mely szerint az 

egészség nem csupán a betegség hiányát jelenti, hanem egy egyensúlyi állapot az egyén testi, 

lelki jólléte s jól működő szociális kapcsolatai között. Ez az egészségkoncepció ezen túlmenően 

azt is tartalmazza, hogy a megfelelő egészségi állapot eléréséhez az is hozzájárul, hogy ha az 

egyén tesz az egészsége fejlesztéséért és megőrzéséért, tudatos életvitelt folytat ennek 

érdekében. Ehhez a koncepcióhoz erőteljesen kapcsolódik az utóbbi évtizedben nagy 

népszerűségnek örvendő pozitív pszichológia irányzata, melynek kidolgozása Seligman és 

Csikszentmihalyi (2000) nevéhez köthető. Véleményük szerint a társadalomtudományokra 

jellemző kritikai attitűd helyett — mely leginkább a társadalom patológiás eseteit, diszfunkcióit 

és ezek okait vizsgálja —, de ezeket nem hagyva figyelmen kívül, fontosabb lenne megtalálni 

azokat a pozitívumokat, protektív tényezőket (védőfaktorokat), amelyek az egyének és 

közösségek jóllétét segítik elő. A kutatások elsősorban az egészség megőrzéséhez, 

fejlesztéséhez, tehát az eredményes prevencióhoz alkalmas tényezőkre irányulnak, de az 

egészség komplex volta miatt a felderített tényezők az élet teljes minőségére hatnak. Így 

nemcsak az egyén szintjén tapasztalhatók pozitív változások, hanem akár közösségi, társadalmi 

szinten is. A szerzők kiemelik több tényező (autonómia, önkontroll, optimizmus, remény, 

bölcsesség, tehetség, kreativitás, jövőorientált életszemlélet, bátorság, akaraterő, spiritualitás, a 

felelősség mások és saját magunkkal szemben) jelentős pozitív hatását az egyén jóllétére 

(Seligman, Csikszentmihalyi 2000).  

A pozitív pszichológia megközelítésmódja ma már más társadalomtudományokban is 

megfigyelhetők, így pozitív társadalomtudományi megközelítésről beszélhetünk. Cloninger 

(2004 idézi Oláh, Kapitány – Fövény 2012) egyenesen úgy fogalmaz, hogy a pozitív 

pszichológia a jóllét tudománya.  A pozitív pszichológia fejlődése és jelentősége döntően a II. 

világháború után nőtt meg. Ekkor ugyanis a kutatók felfigyeltek számos olyan esetre, amikor 
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egyesek a nehézségek, testi-lelki traumák ellenére egészségesek maradtak, sőt, 

személyiségükben pozitív változás ment végbe. A védőfaktorok felkutatása akkor került 

előtérbe, amikor világossá vált, hogy számos kockázati tényező oly mélyen gyökerezik a 

társadalomban, kultúrában vagy akár az egyént körülvevő mikrokörnyezetben, hogy ezek 

felszámolása szinte lehetetlen vagy nagyon hosszadalmas. Éppen ezért a segítő és fejlesztő 

programok céljának kell tekinteni a védőfaktorok felkutatását, erősítését, a rizikófaktorok erőn 

felüli megváltoztatása helyett (Pikó 2004). E pozitív tényezők képesek semlegesíteni a 

kockázati helyzetek negatív hatásait. Ilyen pozitív tényező, védőfaktor lehet a sportolás, fizikai 

aktivitás, hiszen csökkenti a korai halálozás esélyét, a szív- és érrendszeri cukorbetegség 

kockázatát, hozzájárul az erőnlét és izomtömeg fenntartásához, a mobilis és független 

életvitelhez (Fox et al. 2007). Mégis azt láthatjuk, hogy bizonyos társadalmi-demográfiai 

csoportok (idősek, nők, hátrányos helyzetűek, alacsony iskolázottságúak, rosszabb anyagi 

körülmények között élők) körében alacsonyabb a rendszeres testedzést végzők aránya (Paluska, 

Schwenk 2000). 

A testmozgás hatása a fizikai jóllétre, állóképességre, különböző betegségek kezelésében 

és prevenciójában 

Kétkedő hangok nem hisznek abban, hogy idős korban is lehet és érdemes sportolni, s még 

kevésbé abban, hogy a rendszeres fizikai aktivitás elkezdhető és beépíthető az életmódba akár 

idős korban is. Pedig az aerob kapacitást növelő mozgásformák csökkentik a szív- és 

érrendszeri megbetegedések kockázatát, s meglévő betegségek esetén mérsékelheti, vagy akár 

megszüntetheti ezeket. Az aerob kapacitás csökken az évek múltával, s ezt fontos megelőzni 

pl. rendszeres testmozgással, ami abban is segít, hogy a kapacitás csökkenését előidéző 

tényezőkre is hatással van. Ilyen rizikótényező a testsúly és a BMI növekedése. Az USA-ban 

55-75 éves maratonfutókat vizsgálva azt az eredményt kapták, hogy a férfiak és a nők BMI-je 

a normál határértékeken belül maradt, teljesítményük dekádonként 5,4 (férfiak) és 5,8 (nők) 

százalékkal romlott szemben a nem futókkal, akiknek 9,38 és 14 százalékot. További fontos 

eredmény, hogy körükben ritkább cardio-vaskularis halálozást találtak, csökken a mortalitás 

esélye, s a 78 évesen rendszeresen edzőknek kétszer nagyobb az esélye az önálló életvitelre 

(Apor, Rádi 2010).  

Azt láthatjuk, hogy élethosszig tartó fizikai aktivitás segít az izomtömeg megőrzésében, a 

nagyobb aerob kapacitásban és a gyulladásos markerek alacsonyabb szinten tartásában. Számos 

felügyelt program indult a rendszeres fizikai aktivitás hatásainak vizsgálatára az idősek 

körében. Egy három hónapig, heti 3x1 órás állóképességet fejlesztő testedzés fokozta a 
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véráramlást és az aerob kapacitást 55-75 éves személyeknél (Apor, Babai 2014). Az aktív 65 

évesnél idősebb nőknek a cardio-vascularis halálozása 0,64-gyel, rákban elhalálozása 0,49-cel 

kisebb, mint inaktív társaik esetében (Apor 2011). 

Fontos megjegyezni, hogy a fizikai aktivitás jelentősen hozzájárul a túlsúly prevenciójához és 

a testsúly csökkenéshez, de az ún. „fit-fat” emberek életkilátásai lényegesebben jobbak, mint a 

„non fit-fat” személyeké (Apor 2009; Apor, Rádi 2010). Idős korban az elhízás elsődleges oka 

nem az energia-bevitel túlzott bevitele, hanem elsősorban az anyagcsere lassulása és az 

elégtelen fizikai aktivitás, ezek pedig az izomtömeg csökkenésével járnak. Az elhízás a 

mortalitás, a cardio-vascularis betegségek és a 2-es típusú diabetes kialakulásának kockázatával 

jár együtt. A személyre szabott diéta és testedzés javítja az elhízottak fizikai funkcióit, 

csökkenti a testzsír arányát és a testsúlyt, a glükózintoleranciát, a metabolikus szindrómával 

kapcsolatos kockázati tényezőket és a 2-es típusú diabétesz kialakulását, melyet finn és 

amerikai prevenciós programok is megerősítettek (Antal, Regöly – Mérei 2011). A 

vércukorszint csökkenése akár 20 órán keresztül észlelhető 40-60 perces, közepes intenzitással 

végzett testedzés után, mivel a szervezet jobban használja fel a cukrot és csökken a máj 

cukorleadása. Idős, inaktív, túlsúlyos személyeknek sokkal nagyobb az esélye a diabéteszre és 

szív-, érrendszeri megbetegedésekre. Heti 5 aerob edzés 1900, illetve 1300 napi kalória-bevitel 

mellett növelte az alanyok fittségét, a nyugalmi zsírégetést s csökkentette a sejtek lipidtartalmát 

(Apor 2009). Az inaktív életmód viszont olyan magatartási problémákkal járhat együtt, mint az 

elhízás, rossz táplálkozás, dohányzás (Glass et al. 1999). 

A fizikai aktivitás hatása az idősek lelki és mentális jóllétére 

A szakirodalom nem ad egyértelmű választ az idős korban végzett fizikai aktivitás hatásainak 

irányára olyan mentális betegségek esetében, mint a depresszió és szorongás: egyaránt 

találhatunk kutatási eredményeket a pozitív, negatív hatásokra és a kapcsolat hiányára, 

ugyanakkor azt láthatjuk, hogy a longitudinális, nagymintás elemzések a pozitív hatásokat 

igazolják. Noha a depresszió emberek millióit érinti világszerte nemtől, népcsoporttól, 

jövedelemtől, iskolai végzettségtől függetlenül, azt láthatjuk, hogy a kezelésekben alig 

alkalmazzák a fizikai aktivitás testre és lélekre gyakorolt jótékony hatását. Kutatási eredmények 

igazolják, hogy a rendszeres sportolás hatására csökkentek a depressziós tünetek, de emellett 

az is pozitívan hatott a betegekre, hogy megtapasztalták teljesítőképességük növekedését és a 

testsúly csökkenése által külsejük vonzóbbá válását. Idősek esetében is igazolódott a 

depressziós tünetek csökkenése a Geriátriai Depresszió Skálán, a magányosság érzése, krónikus 

betegségek száma, növekedett az élettel való elégedettség és az egészségi állapot önértékelése. 
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Több ezer kanadai 65 év feletti idős körében vizsgálták a fizikai aktivitás hatását a kognitív 

képességek csökkenésére, az Alzheimer-kór és a dementia egyes típusainak kockázatára. Az 

eredmények azt mutatják, hogy mindezen betegségek kockázata csökken a rendszeres testedzés 

hatására, kortól, nemtől és iskolai végzettségtől függetlenül. Egy másik vizsgálat is igazolta a 

fizikai aktivitás hatására csökkenő depressziós, szorongásos tüneteket és a stresszt idősek 

körében, ugyanakkor nem igazolta, hogy lényegesen javult volna az idősek mentális állapota 

összességében. Pánikbetegek esetében sem találtak ilyen pozitív hatást: a szorongás mértéke 

nagyobb lett körükben (Paluska, Schwenk 2000; Laurin 2001; Lampinen et al. 2006). Ebben 

szerepet játszhat az, hogy egy szervezett, közösségben végzett tevékenységet kényszerként 

élhetnek meg, hiszen fix időpontokban tartott, rendszeres alkalmakról van szó, s a”kötelező” 

részvétel frusztrálhatja a pánikbetegeket.  

Egy nemzetközi kutatás keretében Olaszországban, Franciaországban és Angliában vizsgáltak 

meg Better Aging Project-ben résztvevőket (176 70 év fölötti személyt), s noha gyenge pozitív 

összefüggést találtak a fizikai aktivitás és az életminőség, egészség önértékelése, illetve a 

szubjektív jóllét között, de az interjúk során a résztvevők egyértelműen pozitív tapasztalatokról 

számoltak be. Az alanyok számos előnyről nyilatkoztak: jobb lett a kedélyállapotuk, fizikai 

állapotuk, fittebbek, erősebbek lettek, így könnyebben tudják ellátni mindennapi teendőiket 

(Fox et al. 2000). Spanyol időskorúakon végzett vizsgálatok is igazolják, a fizikai aktivitás 

növeli a vitalitást, javítja a fizikai funkciókat, a mentális állapotot, csökkenti a depressziós 

tüneteket függetlenül attól, hogy az alany közösségben vagy otthonban él (Salguero et al. 2010), 

más vizsgálatban pedig attól függetlenül is, hogy egészséges, vagy van valamilyen 

diagnosztizált betegsége (Strawbridge et al. 2002). Mindez pedig az önbizalmat és a 

magabiztosságot is növeli (Netz ez al. 2005; McAuley et al. 2005; Strawbridge et al. 2002). Az 

fizikai aktivitás csökkenése, vagy a tevékenységek végzésének elmaradása a kor 

előrehaladtával negatív változásokkal jár az érzelmi jóllétet tekintve is: ezt igazolja egy 

ausztráliai 70-75 éves nők körében végzett longitudinális vizsgálat, melynek eredményei szerint 

az inaktívvá váló nők esetében csökkent az érzelmi jóllét szintje a mindig is ülő életmódot 

folytató társaikhoz viszonyítva (Lee, Sussel 2003).  

Az egymásnak olykor ellentétes eredmények elsősorban módszertani hibákra vezethetők 

vissza: számtalan kutatást keresztmetszeti és kisszámú, nem reprezentatív mintán, különféle 

mérőeszközök alkalmazásával végeztek, melyek eredményei nem általánosíthatók 

(Strawbridge et al. 2002). De összességében azt láthatjuk, hogy az aerob és nem aerob típusú 

fizikai aktivitások egyaránt hasznosak lehetnek az enyhe és középsúlyos depressziós tünetek 

kezelésére (Paluska, Schwenk 2000). Sokkal nehezebb időseket és mentális problémákkal 
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küzdőket bevonni különféle vizsgálatokba, főként hosszabb ideig tartó programokba (Fox et al. 

2000). 

A testmozgás hatása az idősek szociális jóllétére és társas kapcsolataira 

A társadalmi elszigeteltség egyre több 65 év feletti embert érint, ezért fontosak az olyan 

prevenciós programok, amelyek segítik az ezzel, s ezzel együtt depresszióval és 

magányossággal küzdő emberek közösségekbe való integrálását. A társas kapcsolatok javítását, 

kreativitást előtérbe helyező és mentorálást középpontba állító programok pozitív hatással 

bírnak az idősek jóllétére és egészségre (Greaves, Farbus 2006). A rendszeresen testedzést 

végzők szignifikánsan integráltabbnak érezték magukat és magasabb koherenciaérzésről 

(egyfajta komplex önbizalomról) számoltak be egy felmérés szerint, mint azok, akik ritkán vagy 

soha nem végeznek fizikai aktivitást. A koherenciaérzés segít megküzdeni a nagyobb fokú 

stresszel, így a fizikai aktivitásnak közvetett módon is pozitív hatása van a pszichológiai jóllétre 

(Hassmén et al. 2000).  

A társas közegben végzett fizikai aktivitást sokkal pozitívabbnak értékelik az ebben résztvevők, 

mint az otthon, egyedül végzett programokat (Fox et al. 2007). Társaságban könnyebb 

teljesíteni a feladatokat, támogatást, motivációt kapnak egymástól és az edzőtől/moderátortól, 

emellett élvezetesebb is, s a közösen átélt élmények erősítik a résztvevők „valahová tartozás 

érzését” és társadalmi elköteleződését. A társas tevékenységek összességében, s így a 

közösségben végzett fizikai aktivitások is csökkentik az olyan pszichológiai problémákat, mint 

a stressz, s segítenek valamilyen életcélt találni (Glass et al. 1999), csökkentve a depresszió 

kockázatát.  

A közösen végzett társas tevékenységek a szociális háló bővülésével járnak, olyan 

kapcsolatokra tehetnek szert az idősek – de nemcsak ők –, akikhez fordulhatnak, ha valamilyen 

problémájuk lenne, vagy segítségre lenne szükségük. A fizikai aktivitást végző közösségben 

kialakuló kapcsolatok motiváló erővel bírhatnak arra, hogy az idősek továbbra is folytassák a 

rendszeres testedzést (Strawbridge 2002; Fox et al. 2007). 

Milyen fizikai aktivitást végezzenek az idősek? 

Az, hogy ki, milyen fizikai aktivitást végezzen, számos tényezőtől függ idős korban: a kortól, 

nemtől, betegségek előfordulásától, csont- ízületi, érrendszeri problémáktól, 

életkörülményektől stb., általánosságban azonban elmondható, hogy a nagy intenzitású 

aktivitás kerülendő, de a mérsékelt intenzitásúból érdemes minél többet végezni (ha lehet, 
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mindennap). Fontos odafigyelni a nyúlékonyság, az izomerő, izomtömeg, mozgásügyesség 

megőrzésére, melyek segítenek elkerülni az eleséseket, baleseteket (Apor 2011).  

Az aerob jellegű mozgásformák nem eléggé tartják fenn az izomerőt és az izomtömeget, ezért 

javasolt heti két alkalommal rezisztenciaedzést is végezni (mint például gyaloglás, székből 

felállás). Ez hozzájárul az antioxidáns kapacitás növeléséhez, s fontos előrejelző egy spanyol 

kutatás szerint, hogy azok a 75 évnél idősebbek, akik nem tudják teljesíteni a gyalogláspróbát, 

egyensúlytesztet, székből felállást, hamarabb meghalnak. Sok esetben a lábfájás, ízületi 

problémák akadályozzák meg az időseket testedzés végzésében. Számukra javasolt Pilates 

gyakorlatok, illetve vízben végzett tornagyakorlatok végzése, melyek nem terhelik az 

ízületeket. Ezek hatékonyan mérséklik az elesések ismétlődését (Apor, Babai 2014). 

Összegzés 

Tanulmányunkban arra kerestük a választ hazai és nemzetközi kutatási eredmények 

bemutatásával, hogy milyen hatással van a rendszeres fizikai aktivitás az idősek testi, lelki és 

szociális jóllétére. Azt láthatjuk, hogy a testedzés fontos szerepet játszik számos betegség (szív-

, és érrendszeri betegségek, 2-es típusú diabétesz, légzőszervi, csont- és támasztórendszeri, 

rákos megbetegedések stb.) és túlsúly kezelésében, illetve megelőzésében. Csökkenti a stresszt, 

a depressziós tüneteket, de a szorongás esetében nem találtunk egyértelmű bizonyítékot a 

pozitív hatásra. A közösségben végzett fizikai aktivitás javítja az idősek társadalmi 

integrációját, véd a magányosságtól, örömmel tölti el a résztvevőket és további motivációt ad. 

Azt is láthatjuk, soha nem késő elkezdeni a fizikai aktivitást, s egészségügyi problémák 

esetében is orvosi felügyelettel fontos rendszeres testmozgást végezni. Optimális esetben 

bármely életszakaszban heti öt alkalommal, legalább 30 percig tartó mozgást szükséges 

végezni, ezen kívül pedig kétszer rezisztenciaedzést. Ezzel lényegesen javulnak az életesélyek, 

az életminőség, nagyobb az esély a független, önálló életvitelre. 
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Összefoglalás 

A mai magyar társadalom elöregedő társadalom, így az idősek helyzete, társadalmi jólléte, a 

társadalomban betöltött szerepe fokozott figyelmet érdemel. Mind a hazai, mind a nemzetközi 

megfigyelések azt mutatják, hogy az idősek életkor alapon való megkülönböztetése olyan 

jelenség, amelyre választ kell nyújtania társadalmunknak.  

Az idősekre, mint életkori diszkriminációt elszenvedő csoportra kiemelten „az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény” nem tér 

ki, de külön nevesíti és tiltja általában az életkor alapú diszkriminációt. Magyarország 2009-

ben megalkotta és elfogadta az Idősügyi Nemzeti Stratégiát, amelynek segítségével a 

nemzedékek közötti párbeszédet szándékozik előmozdítani a magyar társadalomban. 

Tanulmányunkban az idősek társadalmi esélyegyenlőségét érintően értekeztünk az életkori 

megkülönböztetés fogalmáról, bemutatásra kerültek az időskorúakra irányuló 

egyenlőtlenségek, valamint a civil szervezetek szerepei az egyenlőtlenségek csökkentésében a 

teljesség igénye nélkül. 

 

Summary 

Today’s Hungarian society is aging, so the status, social wellbeing and social role of elderly 

people is worth exploring. National and international surveys show that the age discrimination 

against the elderly is a phenomenon which must not be unanswered by our society.  
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Act CXXV (2003) on equality and the promotion of equal opportunities does not explicitly 

nominate elderly people as victims of age discrimination, but nominates and forbids all forms 

of age discrimination in the society. In 2009, Hungary created and adopted the National Elderly 

Strategy, which aims to promote cross-generational dialogue in the Hungarian society. 

In our study we discussed the concept of age discrimination in relation to the principle of equal 

opportunities in the society, some examples of the inequality of the elderly, and the role of the 

civil organizations in reducing it. 

 

Bevezetés 

Az életkor alapú megkülönböztetés bár nem csak az időseket érinti a nyugati típusú 

társadalmakban, azonban erőteljesen élnek az idősekkel és az idősödéssel kapcsolatos 

sztereotípiák, amelyeket Rosen és Jerdee (1976) nyomán úgy foglalhatunk össze, mint az 

idősek korcsoportjához tartozó egyénekről alkotott, széles körben elfogadott hiedelmeket, 

amelyek az élet különböző területein éreztetik hatásukat. Az idősekre vonatkozó hiedelmek 

általában negatívak, és megjelenésük változatos. (Szászvári, 2010. 31. o.) 

Az életkor szerinti diszkriminációra a szakirodalom az ageizmus=ageism kifejezést használja. 

Az ageizmus gyűjtő fogalom, amelyhez az életkor miatti hátrányos megkülönböztetés több 

formája tartozik. Az ageizmus az egyénnel vagy csoporttal szembeni olyan előítéletet jelent, 

amelynek alapja az életkor. Az emberi életkorral szemben fennálló előítéletnek több lehetséges 

formája létezik: előfordulhat előítélet azzal szemben, aki túl fiatal (adultism), vagy ennek 

pontosan ellenkezőjeként idősekkel szemben (jeunism). (Pecze, 2007) Magyarországon a 

jeunizmus fogalmának használatára az aggizmus kifejezés javasolt 2007 óta. (Jászberényi, 

2010) 

Az ageizmus fogalmát 1969-ban Robert N. Butler alkotta meg, de az ő fogalomhasználata még 

kifejezetten az idősekkel szembeni megkülönböztetésre irányult. Robert Neil Butler így 

határozta meg az ageizmust: „az idős emberek sztereotip megítélése, illetve diszkriminációja 

csupán azért, mert idősek, … az idősek olyan kategóriát képviselnek, amely szenilis, rigid a 

gondolkodásban és viselkedésben, régi divatú erkölcsiségben és készségekben, … a fiatalok 

számára megengedi, hogy az időseket tőlük különbözőnek tekintsék, ami elvezethet ahhoz, 

hogy ne emberi lényként azonosítsák őket.” (Jászberényi, 2009)  

Napjainkban célszerű a kifejezés tágabb értelmét használni, azt azonban hangsúlyozni kell, 

hogy a legtöbb „ageista” diszkrimináció továbbra is az időseket éri a világon. (Jászberényi, 

2010)  
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A témával foglalkozó kutatók szerint az jeunizmus=ageizmus a harmadik leggyakoribb 

diszkriminációs forma a fejlett világban, a faji és a nemi diszkriminációk után. (Pecze, 2007) A 

Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság megbízásából, 2006. június 7. és 

július 12. között készült egy, az európai diszkriminációt és egyenlőtlenséget vizsgáló 

közvélemény-kutatás szerint ez a negyedik leggyakoribb diszkriminációs forma, amely az 

Európai Unió 25 tagállamában és a két, akkor még tagjelölt országban került felvételre. Az 

életkor alapú megkülönböztetés kérdéskörét vizsgálva, elmondható, hogy az európaiak 46%-a 

gondolja úgy, hogy az életkoron alapuló diszkrimináció elterjedt. Országok szintjén 

megállapítható, hogy ez a vélekedés Magyarországon a legerősebb (66%). 

 

Az időskori ageizmus megjelenési formái 

Az idős emberek hátrányos megkülönböztetése terén ismeretes a nyelvi, a lakóhelyi, a családon 

belüli, a mediális és a gazdasági megkülönböztetés, legjellemzőbb formájának pedig a 

munkahelyi megkülönböztetés tekinthető. 

A nyelvi diszkriminációba sorolhatók mindazok a szavak és kifejezések, melyeket a fiatalabb 

korosztály idegen nyelvekből vett át, vagy a korosztályi rétegnyelvekhez tartozik. Az idősebb 

korosztály mindezeket nem ismeri, nem használja, ezáltal nem is érti. A nyelvi diszkrimináció 

része továbbá, hogy az idősebb korosztály romló hallásának következében lassul 

beszédtempója és beszédértése is, melyre általában sem a fiatalabb korosztály, sem a többségi 

társadalom egésze, illetve a média sincs tekintettel. (Kokas és Lakatos, 2013)  

Az idősek lakóhelyi diszkriminációjának megnyilvánulási formája, hogy megszűnnek azok a 

közösségi terek, parkok, ahol az idősebb korosztály is jól érezhetné magát, kikapcsolódhatna. 

(Kokas és Lakatos, 2013) Társadalmunk idősei jellemzően a falvakban élnek ill. városok 

peremkerületein, ahonnan a szolgáltatások elérése problémát jelent az idősek számára, ill. ezen 

lakóhelyi környezet kedvez az áldozattá válás lehetőségének. 

Családon belüli diszkrimináció erőszakosabb és enyhébb változatai egyaránt ismertek. A 

családon belüli diszkrimináció leggyakoribb esete, hogy idős rokonukat elhanyagolják a 

családtagok, nem veszik meg a gyógyszereiket, bántalmazzák őket, elveszik nyugdíjukat, 

megtakarított pénzüket. Magyarországon egy 2007-es felmérés szerint összesen 1233 idős 

ember vált a családon belüli erőszak áldozatává, ami az összes eset 7 százalékát tette ki. 

(Jászberényi, 2010)  Azonban, ez korántsem jelenti azt, hogy az erőszakban csak ennyi idős 

ember érintett, általában nagy a látencia, a hivatalos statisztikai adatok közé a legtöbb eset nem 

került be, mivel az idősek általában nem fordulnak a hatóságokhoz, így a becslések szerint 

Magyarországon minden második időskorút bántalmaznak vagy bántalmaztak már. (Kokas és 
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Lakatos, 2013) A családi diszkrimináció valamivel enyhébb és sokkal enyhébb változatai 

természetesen még ennél is gyakoribbak: ide tartozik a túl- vagy alul gyógyszerezés, a túl- vagy 

alul etetés, illetve a családi hierarchia indokolatlan megbontása, vagy az idős ember hátrányos 

megkülönböztetése, fizikai vagy mentális okokra hivatkozva. (Jászberényi, 2010) 

A mediális diszkrimináció a tömegkommunikáció minden szintjén megtalálható. A televíziós- 

és rádiós műsorokban, reklámokban az idősek keveset vagy nem szerepelnek, ha mégis, akkor 

rendkívül lealacsonyító, diszkriminatív helyzetben. Kevés olyan műsor van a televízióban, 

rádióban, amely kifejezetten az idős korosztályhoz szólna. A napilapok, magazinok között is 

kevés neki szólót találunk, ritkán szólnak kifejezetten róluk cikkek. A mediális 

diszkriminációhoz hozzátartozik az informatikai jártasság hiánya is. Az idősebb korosztály 

nagyrészt nem ismeri, nem tudja használni a számítógépet, amely hátrányként jelentkezik a 

munkaerőpiacon is. Mindemellett az internethasználat sem vált többségük számára mindennapi 

rutinná, így a világhálón hozzáférhető naprakész információkkal sem rendelkeznek. (Kokas és 

Lakatos, 2013) 

A gazdasági diszkriminációhoz soroljuk az idősebbek jóindulatát, hiszékenységét kihasználó 

hitelezőket, házaló kereskedőket, csalókat, akik könnyen megtévesztik, becsapják őket. Ebbe a 

fogalomkörbe tartozik annak ténye is, hogy az idősebbek nem, vagy csak szigorúbb 

feltételekkel vehetnek fel hitelt pénzintézettől, vagy köthetnek biztosítást, hiszen életkoruk 

önmagában magasabb kockázati tényezőnek számít. (Kokas és Lakatos, 2013) 

A munkahelyi diszkrimináció a legsúlyosabb formája az időskori ageizmusnak. Az életkor 

alapján gyakorolt hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatásban a legszembetűnőbb. A 

munkahelyi diszkrimináció elsősorban az ún. „fiatal időseket” érinti, sőt már a középkorosztály 

is veszélyeztetett (40-45 év felettiek). Jellemzően az idősebb munkavállalót érinti elsőként a 

leépítés, az idősebb munkakereső sokkal hosszabb ideig marad tartósan munkanélküli. (Kokas 

és Lakatos, 2013)  

A munkaerő-piacon nyíltan vagy burkoltan nem alkalmaznak idős munkakeresőt, illetve 

gyakori, hogy ugyanazért a munkáért kevesebb bért kap az idősebb munkavállaló.  

50 év fölött, kapcsolati tőke nélkül, szinte esélytelen, hogy valaki pályázat útján nyerjen el egy 

állást, így sok esetben marad a munkanélküliség. Ezáltal az idősebb munkavállalók többsége 

több évtizedes munkaviszony után ugyanolyan körülmények között kénytelenek befejezni 

pályafutásukat, mint a pályakezdők: bizonytalan státuszban, létbizonytalanságban, minimálbér 

kategóriában vagy munkanélküliségben, vagy szociális segélyből élve. (Jászberényi, 2010) 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság által nyilvántartott esetek között egyre nagyobb számban 

találjuk meg az életkor szerinti diszkriminációra vonatkozó beadványokat. A diszkrimináció 
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elleni fellépés során hozott elmarasztaló határozatok jelenleg még nem kapnak kellő 

nyilvánosságot. (Idősügyi Nemzeti Stratégia) 

 

Az időskorúakra irányuló egyenlőtlenségek bemutatása 

Az idősek társadalmi helyzete a modern társadalmakban bizonytalanabbá vált, mint az számos 

korábbi kultúrában ismeretes, ahol az időskor együtt járt a presztízs, a vagyon, és a hatalom 

megnövekedésével mind a közösség, mind a szűkebb család körében. Ezen értékek nagy része 

eltűnt a modern nyugati társadalmakban. (Giddens, 1997. 569. o.) A tradicionális 

társadalmakban az idős embereket nagy tisztelet vette körül. Az életkori osztályok szerint 

szerveződő kultúrákban az egész közösséget érintő ügyekben döntő szavuk volt. Mind a férfiak, 

mind a nők esetében elmondható, hogy tekintélyük a kor előrehaladtával növekedett. Az öregek 

életkori osztályába való átlépés ezen kultúrákban az egyén előre menetelének csúcsát 

jelentették. Azonban ez a mai modern társdalomra nem helytálló megállapítás, ellenkezőleg az 

idős embereket sem a tágabb közösséget, sem a családi köteléket érintően nem övezi tisztelet, 

nem rendelkeznek a fentiekben említett tekintéllyel. A munkájuktól visszavonult idősek gyakran 

szegényebbek, mint addig bármikor életük során. (Giddens, 1997. 109. o.) Napjainkban az 

idősekkel szemben fokozottan figyelhető meg a hátrányos megkülönböztetés, amely számos 

területen okoz egyenlőtlen esélyeket az idősek számára. 

 

Demográfiai változások 

Ma 7 279 669 69741 ember él a világon, a népesség exponenciálisan nő. A nyugati típusú 

társadalmakban megfigyelhető demográfiai trendeknek köszönhetően az idősek népességen 

belüli aránya megnőtt, így a nyugati típusú társadalmak elöregedő társadalmak, az idősek 

száma folyamatosan nő, hazánkban is. 2002 és 2013 között a 65-79 évesek aránya népességen 

belül 12,3 %-ról 13,1 %-ra, a 80 évesek és az idősebbek aránya 2,9 %-ról 4,1 %-ra nőtt.42 

Ugyanakkor a magyar társadalom népessége folyamatosan csökken, a 2011. évi népszámlálási 

adatok szerint hazánk népességszáma: 9 937 628 fő volt, 2013. Január 1-én: 9 908 798 fő, 2014. 

január 1-én: 9 877 365 fő,43 a 65 év felettiek száma: 1 677 120 fő,44 a születési ráta alulmúlja a 

halálozási rátáét. 

                                                 
41 http://www.worldometers.info/hu/  
42 http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00010.html  
43 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001b.html   
44 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001b.html   

http://www.worldometers.info/hu/
http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00010.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001b.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001b.html
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Jellemző az idősödés elnőiesedése, jóval több az idős nő, mint a férfi, a 2011-es népszámlálás 

adatai alapján, a 65 éven felüliek 36%-a férfi és 64%-a nő.45 

A születéskor várható élettartam 2001 és 2012 között a férfiak esetében 68,2 %-ról 71,6 %-ra, 

nők esetében 76,7 %-ról 78,7 %-ra emelkedett,46 de ugyanakkor a születéskor várható 

élettartam Magyarországon öt-hat évvel47 rövidebb, mint az Európai Unió tagállamaiban.  

A várható élettartamra vonatkozóan fontos az egészségesben eltöltött várható élettartam 

fogalma. Hazai kutatások feltárták, hogy az iskolai végzettség, és a településnagyság 

befolyással van a hosszabb várható élettartamra, az egészségben eltöltött évek számára, a 

betegség időszakának kezdetére nemtől függetlenül. A magasabb iskolai végzettséghez 

hosszabb várható élettartam, és rövidebb betegségben leélt időszak tartozik. Megfigyelhető, 

hogy a magasabb iskolai végzettségűek nagyobb arányban élnek városokban, ahol az 

egészségügyi ellátás is könnyebben elérhető. Magyarországon, a 65 éven felüli férfiak és nők 

várhatóan csupán 30–40%-a számíthat hátralévő életéveiben korlátozásmentes évekre, 22–

30%-uk évei lesznek tartós/krónikus betegségtől mentesek és csupán 6–7% számíthat „jó” vagy 

„nagyon jó” állapotban eltelő évekre.  (Idősügyi nemzeti Stratégia) 

 

Egyenlőtlenségek a gazdasági aktivitás, a jövedelem szempontjából 

A magyar nyugdíjrendszer változásai nagy befolyást gyakoroltak az idős népesség gazdasági 

aktivitására. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényt módosító 2009. évi XL. 

törvény értelmében a 65 évben meghatározott egységes nyugdíjkorhatárt lépcsőzetesen vezetik 

be. A 60–64 évesek, illetve a 65–69 évesek között csökkent az inaktív keresők aránya. 

Korcsoportonként jelentősek az eltérések az időskorúak gazdasági aktivitását illetően. 2011-

ben közel 180 ezer 60 év feletti személy tartozott a gazdaságilag aktívak csoportjába. A 60 

éveseknek még több mint negyede, de a 61 éveseknek is az ötöde, a náluk idősebb 

korcsoportoknak viszont már jóval kisebb hányada tartozott a gazdaságilag aktívak körébe. Az 

időskorúak nagy többsége – közel 2 millió 152 ezer ember – a gazdaságilag nem aktívak 

kategóriájába tartozott 2011-ben. (A népesség gyarapodó rétege – Az időskorúak jellemzői. 

KSH. 2014. október) 

 

1. táblázat: A 60 év feletti gazdaságilag nem aktív népesség megoszlása gazdasági 

aktivitási státus szerint, 2011 

                                                 
45 http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_demografia   
46 http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00025.html  
47 https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00025.html   

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_demografia
http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00025.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00025.html
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60  1951   97,0 66,4 26,1 0,8 3,6 3,0 100,0 

61  1950   97,4 70,1 23,3 0,9 3,0 2,6 100,0 

62–64  1947– 

1949  

99,3  85,2  12,2  1,0  1,0  0,7  100,0 

65–69  1942–

1946  

99,4  90,4  6,7  1,5  0,7  0,6  100,0 

70–74  1937–

1941  

99,6  91,4  4,4  3,1  0,7  0,4  100,0 

75–79  1932–

1936  

99,6  90,7  3,1  5,1  0,7  0,4  100,0 

80–84  1927–

1931  

99,6  87,8  2,4  8,7  0,7  0,4  100,0 

85–89  1922–

1926  

99,6  83,7  2,0  13,1  0,8  0,4  100,0 

90– 1921 

előtt  

99,6  78,6  1,7  18,3  1,0  0,4  100,0 

Összesen    99,3  86,8  7,5  4,0  1,0  0,7  100,0 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

2012-ben a 15–74 éves foglalkoztatottak létszáma mintegy, 3 millió 938 ezer fő48 volt. 

Magyarországon 2013. januári adat szerint 2 millió 869 ezer fő49 részesült nyugellátásban, az 

ellátottak héttizede öregségi nyugdíjjal rendelkező. A mai magyar társadalomban a 65 év 

felettiek havi jövedelmét legnagyobb részben a nyugdíj biztosítja. Az öregségi 

nyugdíjminimum összege 2014 januárjában: 28.500 Ft. Az öregségi nyugdíjminimum 

jelentősége a nyugdíjasok körében elhanyagolható. A saját jogú nyugdíjak és ellátások egy főre 

jutó átlaga 2013 januárjában 105 990 forint volt, nominálértéken 7,7 ezer forinttal magasabb, 

mint egy évvel korábban, és a nettó januári nemzetgazdasági keresetek 72%-ának felelt meg. 

Az átlagos öregségi nyugdíj a nettó keresetek 77%-át tette ki. (Nyugdíjak és egyéb ellátások, 

2013 – KSH. 2013) 

                                                 
48 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf047b.html 
49 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/nyugdij/nyugdij13.pdf  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf047b.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/nyugdij/nyugdij13.pdf
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A Nyugdíj és Időskor Kerekasztal a 65–84 évesek körében végzett 2007-es kutatása szerint az 

anyagi nehézségek megoldását legtöbben (85%) a saját családjuktól, az ismerősi körtől remélik, 

de a megkérdezettek 20%-a banki kölcsönt is felvenne, míg az életjáradéki programba való 

belépést a megkérdezettek alig 3%-a említette. Az idősek 21%-a tud spórolni, amely az éves 

jövedelmük alig 7,4%-a. A kutatás rámutatott arra is, hogy az időskorúak körében az 

öngondoskodás szemléletének szükségessége még nem terjedt el.  

Az idősek jövedelmi helyzete a fiatalabb korosztályokhoz képest (főleg a gyermeket nevelő 

családokhoz képest) nem tekinthető kedvezőtlennek, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy 

kisebb háztartásnagyság miatt drágábban élnek. A nyugdíj biztos anyagi hátteret nyújt, mivel 

az idős korosztály még a teljes foglalkoztatottság idején megszerezte az ehhez szükséges 

szolgálati időt. Az időseknél a kor előrehaladtával egyre fokozódik a megtakarítási hajlam, 

bizonyos esetekben a csökkenő szükségletek miatt meglévő jövedelmük egy jelentős részét 

folyamatosan megtakarítják. Azonban az életük során felhalmozott tartalékaik jelentős részét, 

főleg nagyobb kiadásokra gyermekeiknek, unokáiknak adják. Ebből következően, a generációk 

közötti transzferek az idősektől a fiatalabbak felé áramlanak. Elmondható, hogy az anyagi 

helyzetük megítélésében pesszimistábbak a fiatalabbaknál, ami elsősorban életciklusukkal, az 

öregedés tényével magyarázható. (Salamin, 2004. 140-141. o.)  

 

Egyenlőtlenségek és családi állapot  

Az időskorú férfiak 4,5%-a volt nőtlen, az időskorú nők 3,3%-a volt hajadon családi állapotát 

tekintve 2011-ben. Ugyanakkor a teljes felnőtt népesség harmada nem lépett házasságra 2011-

ig, a 60 év feletti népesség fele házas. Az özvegyek egész népességen belüli aránya 11,5%, a 

60 év feletti népesség 35%-a özvegy családi állapotú. Az elvált családi állapot közel ugyanolyan 

arányú az idősek körében, mint a teljes népességben. A családi állapot tekintetében nemek 

szerint is lényegesek a különbségek. A nőknél a házas családi állapotúak aránya a 60–64 évesek 

körében a legmagasabb, és az életkor emelkedésével csökken. A 60 év feletti férfiak körében a 

90 év felettiek kivételével minden korcsoportban a házasok aránya a legmagasabb, és csak 75 

év fölött csökken látványosan. Az özvegyek aránya a nőknél már a 60–64 éves korcsoportban 

is jelentős, és az életkor emelkedésével folyamatosan nő. Míg a 60–64 éves nők közel negyede, 

a 80–84 évesek háromnegyede, addig a 90 év felettieknek már túlnyomó többsége, 89%-a 

özvegy. Az időskorú férfiaknál az özvegyek részaránya az életkor emelkedésével 6,3%-ról 

56,1%-ra nő, de még így is alacsonyabb, mint a nők esetében. Az özvegyek aránya a férfiaknál 

csak a 90 év feletti korcsoportban haladja meg a házasok arányát. Az időskorú férfiakat inkább 

a házas, az időskorú nőket inkább az özvegy családi állapot jellemzi. Ez azzal magyarázható, 
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hogy a nők tovább élnek, illetve a férfiak körében gyakoribb az újraházasodás jelensége. Míg 

ezer özvegy és elvált időskorú férfira 6 házasságkötés jutott 2011-ben, addig a nők esetében a 

mutató értéke 0,7 volt. Az elváltak és a nőtlenek, illetve hajadonok aránya mindkét nem 

esetében a 60–64 éves korcsoportban a legmagasabb. Az elváltak aránya az életkor 

emelkedésével csökken, ami abból adódik, hogy az idősebb korcsoportok körében ritka volt a 

válás. (A népesség gyarapodó rétege – Az időskorúak jellemzői. KSH. 2014. október) 

A KSH adatai alapján elmondható, hogy közel négymillió háztartás 40%-ában élnek idős 

emberek és minden negyedik háztartás csak időskorú személyekből áll. Az egyszemélyes, csak 

idős személyekből álló háztartások száma közelíti az egymilliót és ezen belül közel 150 ezer az 

olyan egyszemélyes háztartás, ahol 80 év feletti ember él egyedül.  (Idősügyi nemzeti Stratégia) 

A háztartások összetételének és a családok struktúrájának változásai következtében a 

háztartások és a családok közötti segítő kapcsolatok gyengülni látszanak, amely az idős 

emberek számára azt jelenti, hogy a támogató családi kapcsolatok nem védelmezik kellő 

mértékben a szellemi, testi, lelki egészségük, biztonságérzetük fennmaradását.  

 

Egyenlőtlenségek az egészségi állapot tekintetében 

A 2011. évi népszámlálás alkalmával 1 millió 650 ezer ember, a népesség 16,6%-a vallotta 

magát tartósan betegnek Magyarországon, az időskorúak 40%-a, több mint 900 ezer ember. 

Arányuk magasabb az időskorú nők, mint az időskorú férfiak között. A tartósan betegek aránya 

az életkor emelkedésével növekvő tendenciát mutat egészen 85 éves korig, az ennél idősebbek 

között arányuk csökken.  

2. táblázat: Az időskorú tartós betegek akadályoztatása, 2011 (%) 

Akadályozottság  60–64 65–69  70–74  75–79  80–84  85–89  90–  Összesen 

Önellátásban  6,0  7,0  9,4  13,5  19,0  25,9  35,0  11,4 

Mindennapi életben  25,5  26,6  31,7  39,1  45,6  52,0  54,9  33,7 

Tanulásban, 

munkavállalásban  12,7   6,5    4,9    4,2    3,7    3,7    3,5    6,7 

Családi életben         2,3   1,9    2,1    2,3    2,4    2,8    3,4    2,2 

Közlekedésben          19,8  21,5  27,0  33,7  39,2  42,6  43,0  28,0 

Kommunikációban, 

Információszerzésben   1,8    1,8   2,0   2,8   3,6   4,8   6,2   2,5 

Közösségi életben    3,8    3,7    4,3    5,2    6,0    6,4    6,4    4,6 

Nem akadályozza  43,6  47,1  42,8  34,8  28,0  21,4  16,5  39,0 
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Nem kívánt válaszolni,  

nincs válasz   14,0 12,5 11,1 10,4 10,1 9,9 10,6 11,7 

Időskorú tartós betegek 

Összesen   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

Az időskorú tartós betegek harmadát a betegség a mindennapi életben, több mint negyedét a 

közlekedésben, több mint tizedét az önellátásban akadályozza. Az életkor növekedésével az 

akadályozottság is egyre gyakrabban fordul elő. 2011-ben 490 ezer ember, a lakosság közel 

5%-a élt fogyatékossággal hazánkban, a 60 év felettiek 11%-a, 255 ezer ember élt 

fogyatékossággal, a férfiak és a nők között hasonló arányban. Az összes fogyatékossággal élő 

több mint fele időskorú. A fogyatékosságtípusok közül az időskorúak a mozgássérült, a 

gyengén látó, alig látó, illetve a nagyothalló kategóriát jelölték meg a legnagyobb számban. A 

mozgássérültek aránya a 60 év feletti lakosságon belül 6%, a látás, illetve hallássérülteké pedig 

2–2%. Mindhárom fent említett fogyatékosság előfordulási aránya növekszik az életkor 

előrehaladtával. Az időskorú fogyatékossággal élők közel fele számolt be arról, hogy 

fogyatékossága a közlekedésben, illetve a mindennapi életben akadályozza, több mint ötödüket 

pedig az önellátásban hátráltatja. A fogyatékossággal élő időskorúak magasabb arányban 

számoltak be akadályozottságról, mint a tartós betegek. Az időskorúakat a tartós betegség és a 

fogyatékosság is elsősorban a mindennapi életben, a közlekedésben és az önellátásban 

akadályozza. (A népesség gyarapodó rétege – Az időskorúak jellemzői. KSH. 2014. október) 

Az idős népesség körében is, mint a teljes népesség körében is a keringési betegségek 

dominálnak. A 65 éves és idősebb férfiak 50%-a, a nők 52%-a magas vérnyomás betegségben 

szenved, a férfiak 11,3%-ának, a nők 7,9%-ának ischaemias szívbetegsége van. Az időskorú 

férfiak 11,7%-a, a nők 8,2%-a cerebrovascularis betegség miatt került regisztrálásra. 2001-

ben a járó beteg-szakellátás klinikai jellegű szakrendelésein 121 ezer rosszindulatú daganat 

miatt beutalt idős beteget regisztráltak, ugyanebben az évben közel 50 ezer rosszindulatú 

daganatos beteget kezeltek kórházban, a daganatos betegek 50%-át az időskorúak tettek ki. A 

cukorbetegség gyakorisága az idősek körében 14% körül van, a háziorvosok 216 ezer idős 

cukorbeteget tartottak nyilván 2001-ben, ez az összes cukorbeteg közel fele (46,1%-a). Az 

emésztőszervi megbetegedések közül a májbetegségeket emeljük ki. A kor-specifikus 

morbiditási adatok azt mutatják, hogy alkoholos májbetegségek gyakorisága idősebb korban 

jelentősen csökken. Idős embereket, főleg 80 éves kor felett gyakran érik balesetek, sérülések. 

A sérülések közül különösen a fej-serülések gyakorisága növekszik. A combcsonttörések 

aranya a nők körében a 80 éves kor felett a leggyakoribb. (Paksy, 2004) 
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Az idős emberek gyakrabban veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. Az összes 

kórházi ápolási eset 1/3-at, a járóbeteg-szakellátás klinikai jellegű rendelésein megjelent 

betegek 1/5-ét a 65 év fölötti betegek teszik ki. Az idős emberek évente 2-3 alkalommal 

fordulnak a járó beteg-szakellátás orvosaihoz. 

Az idős emberek jelentős hányadát fenyegeti az izoláció és a kirekesztődés veszélye, amely a 

betegségkockázatok növekedésével jár. Az egészségi állapot indikátorai jelentős társadalmi 

különbségeket mutatnak a város-vidék, képzettség, jövedelem, korábbi munkaerő-piaci pozíció 

összefüggésében. (Idősügyi Nemzeti Stratégia) 

 

Egyenlőtlenségek a szociális szolgáltatások terén 

Általánosságban megállapítható, hogy egyenlőtlen az ellátásokhoz való hozzáférés, különösen 

az alapvető életszükséglet kielégítését szolgáló alapszolgáltatás keretében nyújtott étkeztetés és 

házi segítségnyújtás vonatkozásában találhatóak hiányosságok. A települési önkormányzatok 

2007-ben mintegy 32%-a nem biztosított házi segítségnyújtást, 25%-a pedig szociális étkezést, 

az ellátatlanság különösen jellemző a kis lélekszámú településekre, ugyanakkor az utóbbi 

években, a kistérségi társulások kiépülésével párhuzamosan a szolgáltatásokkal való lefedettség 

növekedett.  

3. táblázat: A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés főbb adatai 

Megnevezés 2000 2005 2010 2011 2012 

Házi segítségnyújtásban részesülők  

Száma 40 292 45 130 75 054 87 941 125 457 

Tízezer 60 éven felülire jutó 

aránya  

193,7  

 

209,2 328,0 379,4 530,6 

Szociális étkeztetésben részesülők  

Száma 98 158    106 702 146 443 155 091 165 382 

Tízezer 60 éven felülire jutó 

aránya  

472,1  494,6 640,0 669,1 699,5 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

2012-re a házi segítségnyújtásban részesülők száma 125 457 főre, a szociális étkeztetésben 

165 382 főre emelkedett. Egyenlőtlenségeket tapasztalhatunk a szintén alapszolgáltatás 

keretében biztosított nem kötelező alapellátási feladat, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

esetében, az igénybevevők száma nagymértékben csökkent, a települések sok esetben nem 

biztosítják az ellátást. További egyenlőtlen hozzáférést találhatunk a nappali szociális ellátást 
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nyújtó idősek klubja tekintetében, ahol az elmúlt években azonban csökkenést tapasztalhatunk, 

mind a klubok számát, mind az igénybevevők számának tekintetében. 

4. táblázat: Nappali ellátást nyújtó Idősek klubjainak főbb adatai 

Megnevezés 2000 2005 2011 2012 

Idősek klubja 

Száma 1 287 1 241 1 161 1 154 

Idősek nappali ellátásában részesülők száma 

Száma 39 917 39 742 37 066 36 666 

Tízezer 60 év felettire jutó aránya 192,0 184,2 159,9 155,1 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

Nincs átfogó felmérés az idősek ápolási-gondozási szükségleteiről. Az ellátások 

igénybevételekor egyirányúság mutatkozik, a nyomás a tartós bentlakásos intézmények felé 

sodorja az időseket, hiányzik a rehabilitáció és/vagy az otthon közeli megbízható ellátáshoz 

való hozzáférés. Az ápolási-gondozási feladatok nem épülnek egymásra, az ápolással-

gondozással foglalkozó szakemberek széttagoltan, többféle forrásból finanszírozva, eltérő 

szakmai színvonalon és különböző szervezetekben, sokszor párhuzamosan és 

összehangolatlanul végzik a tevékenységüket. Az alapellátás szolgáltatásai nem igazodnak a 

differenciált egyéni szükségletekhez. (Idősügyi Nemzeti Stratégia) 

2011-ben a hazai idős népesség közel 3%-a, 52 140 fő50 él időskorúak számára fenntartott 

intézményekben. Egyéb tartós bentlakást biztosító intézményekben – pszichiátriai betegek 

otthona, fogyatékos személyek otthona, szenvedélybetegek otthona, hajléktalan személyek 

otthona – 4.468 fő 65 éven felüli idős élt. 

Az elhelyezésre várakozás helyenként még mindig hosszúra nyúlik, s a kialakuló 

krízishelyzetekre nincs minden esetben megoldás.  

Az időskorú személyek szociális biztonságának megteremtését a szociális ellátórendszeren 

belül a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások is szolgálják. Az időskorúak járadéka azon 

idős személyek részére biztosít havi rendszeres ellátást, akik szolgálati idő hiányában 

nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak. 2011-ben 5 907 fő 

részesült járadékban. (Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000–

2011. KSH. 2013.) 

                                                 
50 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsi001.html  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsi001.html
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A magyar szociális ellátórendszer sajátos pénzbeli támogatási formája az ápolási díj. 2011-ben 

57 970 fő51 részesült ápolási díjban, számuk évről évre növekszik. Az ápolási díjban részesülők 

60%-a idős hozzátartozója ápolása jogán kapja a rendszeres pénzellátását.  

A jövedelemkiegészítő ellátások között az átmeneti segély és a lakásfenntartási támogatás nem 

életkorhoz, hanem élethelyzethez kötöttek. A 62. életévét betöltött korosztály alkotja az 

ellátásban részesülők 41,1%-át (2012-ben a teljes népességet tekintve: lakásfenntartási 

támogatást 498 931 fő kapott, az egy főre jutó átlagos összeg 44 494 Ft, átmeneti segélyt 

341 557 fő kapott, ami személyenként 11. 482 Ft támogatást jelentett).52  

Becsült adatok alapján a temetési segélyt igénybe vevők 60%-a az idős korosztályba tartozik. 

Az ellátást 2012-ben 34 920 esetben állapították meg, ami egy főre vetítve átlagosan 23 437 Ft 

támogatást jelentett. 

Közgyógyellátásban – mint járulékfizetéshez nem kötött természetben nyújtott ellátási 

formában – 2008-ban 337 039 fő53 részesült. Becslések szerint az ellátásban részesülőknek több 

mint fele időskorú állampolgár, 2008-ban az ellátás átlagának összege 5.817 Ft/hó volt. 

(Idősügyi Nemzeti Stratégia) 

 

Egyenlőtlenségek a mindennapi aktivitás, tevékenységek, életminőség vonatkozásában 

Az aktív idősödés eszménye, a sikeres idősödés koncepciója feltételezi, hogy az egyén fizikai és 

szellemi képességeit és aktivitását – az élet minden területén és minél tovább – megőrzi, nem 

csupán a foglalkoztatás vonatkozásában, de társas, társadalmi kapcsolatait is megtartja, 

amelyek biztosítják az egyének jóllétét. Hazai értelmezésben az aktivitáson csaknem 

kizárólagosan a munkavégzési, foglalkoztatási aktivitást szoktuk érteni.  

Sokan az idősödők és idősek közül a „harmadik életszakaszt” nem tekintik új lehetőségeknek, 

önmegvalósításuk kiteljesedésének. Gyakori, negatív sztereotípia, hogy ez az életkor a második 

gyermekkor, s a szép korúak kiskorúsítása is gyakran előforduló jelenség. 

A 2009/2010. évi időmérleg-vizsgálat54 jól mutatja, hogy a nyugdíjba kerülés után továbbra is 

növekszik a szabadon felhasználható idő mennyisége. A korábbinál több időt fordítanak az 

idősek a család, a háztartás ellátására, a férfiak a ház körüli munkákra, javításokra.  

                                                 
51 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp010b.html  
52 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp011b.html  

53 http://www.asz.hu/jelentes/0855/jelentes-a-kozgyogyellatasi-rendszer-mukodesenek- 

ellenorzeserol/0855j000.pdf  
54 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/idomerleg/idomerleg0910.pdf  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp010b.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp011b.html
http://www.asz.hu/jelentes/0855/jelentes-a-kozgyogyellatasi-rendszer-mukodesenek-%20ellenorzeserol/0855j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/0855/jelentes-a-kozgyogyellatasi-rendszer-mukodesenek-%20ellenorzeserol/0855j000.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/idomerleg/idomerleg0910.pdf
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Keresőtevékenységre, jövedelem kiegészítésre átlagosan közel napi 3 órát fordítanak a 60-84 

év közötti idősek. A saját gazdaságban végzett munka megjelenik ugyan, azonban az idősek 

ennek nem tulajdonítanak nagy jelentőséget. A 60–84 éves férfiak átlagos napon 100 percet, a 

nők 50 percet dolgoznak saját gazdaságukban. A növénytermesztés, állattartás fontos része az 

időskori aktivitásoknak, sőt a család jövedelmét és fogyasztását is kiegészítik.  

A saját háztartás ellátásával közel hat órát, ház körüli munkák elvégzésével 54 percet töltenek. 

A testi higiéniára, öltözködésre, étkezésre fordított idő hat órát jelent az idős embereknek 

naponta. Vásárlásra, szolgáltatások igénybevételére, ügyintézésre átlagosan napi 42 percet 

fordítanak.  A társas kapcsolatokra fordított idő naponta 1,5 óra, ehhez képest, a TV előtt töltött 

idő, napi 6,8 óra, ami a 10 évvel ezelőtti vizsgálathoz képest majdnem kétszeresére nőtt. Az 

olvasásra fordított idő 1 óra 14 perc naponta. Vallásgyakorlásra naponta 7 perc jut, a fizikai 

rekreációra (séta, kirándulás, sport) fordított idő, napi 28 perc. Mindezek nem erősítik a szellemi, 

testi, lelki egészség megtartást, amely az egészségben leélt évek számát csökkenthetik. 

 

Egyenlőtlenség a képzés és az élethosszig tartó tanulás okán 

A mai magyar társadalomban kevés olyan képzés találunk, amely céltudatosan az idősödők és 

idősek sajátos igényei szerint szerveződnek. A jelenlegi oktatási-képzési rendszer nem vállal 

aktív szerepet az idősek tanulásában-művelődésében. S megfigyelhető, hogy már a 45 évnél 

idősebb korosztály csekély mértékben vesz részt felnőttképzési programokban.  

Az időskorú munkavállalók 88%-a nem találkozott gyakorlati munkája során az 

informatikával. A tanulás és a számítógép-használat hiánya különösen nagy problémát jelent a 

munkapiacról kiszoruló 45 év felettiek és a 65 év felettiek körében. Az előbbieknél a 

foglalkoztatás akadálya az informatikai tudatlanság, az utóbbi korcsoportnál meg az „e-

kommunikáció” használatából való kirekesztődést jelenti. (Idősügyi Nemzeti Stratégia) 

Az 50 év feletti korosztályok internethasználata nem éri el átlagosan a 14%-ot. Amíg a 

magyarországi tanulók 95%-a már az alapfokú oktatásban találkozik a számítógép-használattal 

és internetezik, addig a nyugdíjasoknak mindössze 6%-a vett részt valamilyen számítógépes 

képzésen, oktatáson. Az is látható, hogy elégtelen az erre vonatkozó tanulási lehetőség és a 

meglévőknek is szűk a hatóköre. Többségük idegen nyelv területén is képzetlen. (A 

magyarországi háztartások infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az egyéni IKT-

használat jellemzői, 2007. KSH. 2008.) 

A 45–64 évesek oktatásban való részvétele Magyarországon jelentősen elmarad az Európai 

Unió átlagától. Árnyalja a helyzetképet, hogy az oktatásban való részvétel a befejezett iskolai 

végzettség szintjével szoros összefüggésben változik. Az idősek nem tudják a tanulás, az új 
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információk s az ezzel járó társas kapcsolatok révén megélni a megújulás, az önbizalom, az 

önértékelés jótékony hatását a társadalmi jóllétre, amely ellensúlyozhatná a leértékelő 

társadalmi szemléletet.  

 

Civil szervezetek szerepe az egyenlőtlenségek csökkentésében 

Ebben a fejezetben azt a kérdés fogjuk körbejárni, hogy milyen szerepet vállalnak/vállalhatnak 

nonprofit szervezetek az időskorúak esélyegyenlőségének, illetve a kimenetek egyenlőségét 

meghatározó feltételek egyenlőségének elősegítése terén. 

Természetesen szólnunk kell arról, hogy mit értünk a nonprofit, illetve civil szervezet 

megnevezés alatt, és hol a helye a nonprofit szektornak a gazdaságban.   

Bemutatjuk, hogy a magyarországi nonprofit szervezetek milyen tényleges tevékenységeket 

végeznek, és működésükről honnan szerezhetünk információkat. 

 

A nonprofit szektor meghatározása 

Mint látni fogjuk, korántsem olyan egyértelmű a helyzet, amikor szeretnénk lezárt definíciót 

adni, megválaszolni azt a kérdést, hogy milyen szervezeteket is nevezünk nonprofitnak. 

Tekintsük át a különböző meghatározási lehetőségeket. 

A szervezeti megközelítés szerint a nonprofit szektort jelenleg Magyarországon: 

 az alapítványok (különösen PTK55 3:378. § -  3:404. §),  

 a közalapítványok (korábbi PTK56 alapján létrehozott szervezetek, új közalapítvány 

létrehozása már nem lehetséges57), 

 az egyesületek (különösen Civil tv.58 3. § - 8. §; PTK 3:63. § -3:87. §),  

 a szövetségek  (Civil tv. 4. § (3)),  

 a köztestületek59, 

 és a nonprofit gazdasági társaságok (korábban KHT-nek hívták őket, különösen 

Ctv.60 9/F. §) összessége alkotja. 

Amennyiben létezik olyan keretjogszabály, amely a szektor működésével, gazdálkodásával, 

illetve természetszerűen az értelmezésével foglalkozik, akkor a jogi megközelítés szerint meg 

kell vizsgálnunk, hogy mely szervezetekre nézve hatályos. A civil tv. hatálya a PTK szerinti 

                                                 
55 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
56 1959. évi IV tv.  
57 Jelenlegi szabályozás: 2006. évi LXV. Törvény  
58 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról 
59 2006. évi LXV. Törvény 8/A. § - A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező 

szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagságához, illetve a tagsága által végzett 

tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. 
60 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
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alapítványokra, egyesületekre, valamint a közhasznú szervezetekre, illetve az egyesülési jog 

alapján létrejött egyéb szervezetekre terjed ki. 

A funkcionális megközelítésben a nonprofit szektornak az állam és a piac közé történő 

beágyazódását vizsgáljuk. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy:   

 a nonprofit szektor gyakran átfedésben működik az állammal (újraelosztás, humán 

szolgáltatások),  

 bizonyos funkciókat önállóan lát el (érdekartikuláció és érdekvédelem),  

 és számos funkciót azonosíthatunk az üzleti szektorral vagy a háztartásokkal és a 

magánélet területeivel közösen (csoportos kielégítetlen szükségletek, önszabályozás).61 

Kissé gyakorlatiasabb szempontból azt is kérdezhetjük, hogy Ki? Mit? Kinek? Hogyan? Miért? 

Sebestyén István tanulmányában az előbbi kérdésekre a következő választ adja.  

Léteznek önkiszolgáló szervezetek, amelyeket jellemzően azonos érdeklődési körrel, 

szándékkal, céllal rendelkező magánszemélyek hoznak létre felismerve, hogy ilyen irányú 

szükségleteik kielégítése leghatékonyabban nonprofit szervezet keretei között valósulhat meg. 

A csoportkiszolgáló szervezetek azok, amelyek nemcsak saját tagjaik, de környezetük, a 

társadalom hasonló helyzetben levő csoportjainak igényeit is kielégítik, érdekeit is képviselik. 

Számos esetben közjavakat állítanak elő. A hozzájuk sok szempontból hasonló közkiszolgáló 

szervezetek a létrehozásukban is közreműködő állam, önkormányzatok feladatkörébe tartozó 

társadalmi problémákkal foglalkoznak, rendszeres és állandó szolgáltatásokat nyújtanak. 

Tevékenységük főként a szociális, egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi területeket érint. 

Az ún. céltámogató szervezetek olyan nonprofit szervezetek, melyek kifejezetten egy 

intézmény (iskola, óvoda, kórház, színház, kórház vagy egyéb közszolgáltató intézmény), vagy 

egy speciális cél (ösztöndíj, műtét elvégzése, emlékműállítás) anyagi támogatására jöttek létre, 

az érdekeltek, vagy maga az intézmény kezdeményezésére. A többcélú adományozó 

szervezetek célja, anyagi ösztönzéssel a társadalom tagjait, csoportjait, intézményeit (akár más 

nonprofit szervezetet is) bizonyos közcélok előmozdítására, nagyobb fejlesztések, beruházások, 

kutatások elindítására bírni. Általában tőkeerősek, támogatásaikat jórészt programokon, 

pályázatokon keresztül nyújtják, az ehhez szükséges adminisztráció nem nélkülözheti a főállású 

munkaerőt. Intézményesültségük magas fokú. Közkiszolgáló-adományozó szervezeteknek 

tekintjük a közkiszolgáló szervezetekhez sok szempontból hasonlatos szervezetcsoportot, mely 

szolgáltató tevékenysége mellett rendszeres adománygyűjtést- és osztást is végez. Végezetül 

                                                 
61 Győrffy Gábor: A nonprofit szervezetek ismérvei és tevékenységük. Alapfokú kézikönyv civil szervezetek 

számára. NIOK–Soros, Budapest.1995. 19–20. old. 
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üzleti szervezeteknek tekintjük azokat, melyek kifejezetten termelési, piaci szolgáltatási 

tevékenységre jöttek létre. Általában nagyméretűek, foglalkoztatottakkal rendelkeznek, 

viselkedésük hasonlít a piaci szektor résztvevőihez.62 

A nemzetközi definíció –Jonh Hopkins Egyetem, Baltimore– szerint a nonprofit szektorhoz 

sorolt szervezeteknek a következő kritériumoknak kell megfelelni:  

 intézményesültség (nem háztartás szintű szervezet); 

 kormányzattól független szervezet (nem állami – NGO (non governmental 

organisation); 

 gazdálkodása eredményét a szervezethez tartozók között fel nem osztó szervezet (nem 

elsősorban gazdasági céllal működő társaság); 

 önszerveződésen és öntevékenységen alapuló szervezet (létrehozását nem törvény 

rendeli el, s nem is kényszer); 

 közvetlen politikai hatalom megszerzését és gyakorlását célul nem kitűző szervezet 

(nem párt).63 

Magyarországon a KSH által használt nómenklatúra is ezen alapul, további kategóriákkal 

kiegészítve.64 

A nonprofit szervezeteket jellegük szerint három típusba soroljuk. Klasszikus civil szervezetnek 

tekintjük  

 a magánalapítványokat, egyesületeket; 

 az érdekképviseletek csoportjába tartoznak a köztestületek, szakszervezetek, a szakmai 

munkáltatói érdekképviseletek és az egyesülések; 

 az egyéb nonprofit szervezetekhez soroljuk a közalapítványokat, és a közhasznú 

társaságokat. 

 

Nonprofit szervezetek a szociálpolitikában 

Miután tisztáztuk a szektor fogalmi meghatározását, tekintsük át néhány gazdasági elméleten 

keresztül, hogy milyen szükségleteken és mechanizmusokon keresztül kapcsolódnak a 

szociálpolitikához és vesznek részt az esélyegyenlőség elősegítésében a nonprofit szervezetek. 

Burton A. Weisbrod elmélete szerint a közjavak iránti keresletet hagyományosan az állam 

biztosítja. Ebben a szerepkörben lehet fenntartó vagy finanszírozó. Az állam által biztosított 

közjavak minőségét és mennyiségét a fogyasztók szavazatai határozzák meg. Fő kérdés: kinek 

a szavazatát veszik figyelembe? Átlag – medián – súlyozott (pl. jobb érdekérvényesítéssel 

                                                 
62 Sebestény István: A nonprofit szektor funkcionális megközelítése – a nonprofit prizma. Statisztikai Szemle, 

4-5. sz. 2001. 337. o.)   
63 Győrffy Gábor: A nonprofit szervezetek ismérvei és tevékenységük. Alapfokú kézikönyv civil szervezetek 

számára. NIOK–Soros, Budapest, 1995. 21. old. 
64 http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz32.html 
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rendelkező csoportok, lobby).  A politika valamely módon dönt, de az biztos, hogy az 

eredmény: kormányzat által biztosított javak így kialakuló szintje egyes szavazópolgárok 

keresletét meghaladja, másokénak viszont alatta marad.  

Milyen korrekciós mechanizmusok lehetségesek ekkor? Gondoljuk át időskorúak személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásaira vonatkoztatva. 

Lakhelyváltoztatás - sokak számára nem reális, főként idősebb korosztályban.  

Forprofit szervezetek piaci megoldásai – a jövedelmi alapú egyenlőtlenség miatt szintén nem 

alternatíva számos háztartás vagy rászoruló számára. 

Nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatás igénybevétele - kiegészítik az állam által kínált 

ellátásokat (térbeli lefedettségben, szolgáltatás tartalmában). Alternatívát biztosít a piaci 

szolgáltatásokkal szemben az árak tekintetében illetve a fizető képes kereslet hiányában 

lefedetlen területen is szolgáltathat. 

A nonprofit szervezet gyorsabban reagál az új szükségletekre, ami a demográfiai változások 

adekvátabb követését is eredményezi. (Olyan településen, ahol gyorsan változik a lakosság 

korosztályi összetétele, az idősödő népesség szükségleteire hamarabb tud választ adni egy 

kevésbé bürokratikus nonprofit szervezet.) 

Henry Hansmann szerint a nonprofit szervezetek azokban a helyzetekben jelennek meg, 

amikor a fogyasztók nem érzik képesnek magukat a kapott szolgáltatás mennyiségének vagy 

minőségének pontos megítélésére. Ezt az elméletet nevezzük a szerződéses kapcsolatok 

kudarcának. 

Arra alapozza megállapítását, hogy a profit maximalizálása érdekében fennáll a lehetőség arra, 

hogy a forprofit szolgáltatók becsapják a fogyasztókat. Ugyanakkor, mivel a nonprofit 

szervezeteknél a profit nem osztható szét (elvileg) vezetőik nem húzhatnak személyes hasznot 

a minőségrontásból, vagyis kevésbé érdekeltek a fogyasztók becsapásában. Ezáltal a 

fogyasztók felől nagyobb bizalom mutatkozik. Kifejezetten igaz az állítás az idős ellátottakat 

érintő szolgáltatások esetén, ahol a szerződő/finanszírozó ténylegesen nem az ellátott, hanem 

esetleg a hozzátartozója vagy gyámja.  

Az állami támogatások esetén hasonló elv érvényesül – nagyobb bizalom, az ellenőrzés 

lehetősége és a nonprofit szektort egyébként is jellemző transzparencia miatt. 65 

 

 

                                                 
65 Kuti Éva – Marschall Miklós (szerk.) (1991): A harmadik szektor: Tanulmányok. (Nonprofit kutatások 1) 

Nonprofit Kutatócsoport. Bp. 
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Nonprofit szervezetek Magyarországon 

A KSH 2013-ban közölt adatai szerint a nonprofit szektor méretének, gazdasági és társadalmi 

súlyának változásában új tendencia figyelhető meg. A rendszeres statisztikai megfigyelés 

kezdete – 1993 – óta a szervezetek és a foglalkoztatottak száma, valamint a bevételek reálértéke 

eltérő ütemben ugyan és egy-egy év kivételével, folyamatosan növekedtek. 2008 óta ez a 

tendencia a foglalkoztatottság kivételével igen mérsékeltté vált, 2012-ben először fordult elő, 

hogy mindhárom görbe lefelé mozdult el az előző évhez képest.  

Ez a szektorszinten tapasztalható visszaesés azonban csak a szolgáltató jellegű, nonprofit 

gazdasági társaságok körében következett be, náluk mutatható ki a bevételek 10, illetve a 

foglalkoztatottak 4 százalékos csökkenése.  

 

 

1. ábra: A nonprofit szektor fejlődése, Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

2012-ben mintegy 65,3 ezer civil és egyéb nonprofit szervezet működött Magyarországon, bő 

egyharmaduk (23 ezer) alapítványi formában, 42,3 ezer társas nonprofit szervezetként. Az 

alapítványok 62%-a továbbra is három tevékenységi területhez: az oktatáshoz (32%), a 

szociális ellátáshoz (16%) és a kultúrához (14%) köthető. A társas nonprofit szervezetek 

(egyesületek) körében továbbra is a szabadidős (25%) és a sportegyesületek (16%), valamint a 

kulturális szervezetek (12%) aránya a legnagyobb.66 

 

                                                 
66 Statisztikai Tükör VII. évf. 119. sz. KSH. Bp. 2013. december 23. 
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2. ábra: A nonprofitszervezetek száma és összes bevételük megoszlása tevékenységcsoportok 

szerint, Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

Amint látható, a teljes szektorra vetítve a szociális ellátás, oktatás, településfejlesztés és 

egészségügy – tehát az esélyegyenlőség szociálpolitikai elősegítésének kulcsterületein - 

működő nonprofit szervezetek jelentős létszámmal és gazdasági aktivitással képviselik 

magukat. Ide sorolnám még mindenképp a közbiztonság védelméért tevékenykedő 

szervezeteket (polgárőr egyesületek), amelyek jelenléte kifejezetten pozitív hatás gyakorol az 

idősek biztonságérzetére és ezáltal jól létére. 

A nonprofit szervezetek további hasznát mutatja az is, hogy nagy számban biztosítanak 

foglakoztatási lehetőséget hátrányos helyzetben lévő munkavállalóknak, így nyugdíjasoknak 

is.67 

                                                 
67 A nonprofit szervezetek humán erőforrása. Statisztikai tükör, 2014/79 
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3. ábra: A speciális helyzetű foglalkoztatottak száma a nonprofit szektorban, 2012, Forrás: 

Központi Statisztikai Hivatal 

 

Egy kis átláthatóság 

A tanulmány végén azoknak nyújtunk segítséget, akik gyorsan és naprakész információkhoz 

szeretnének hozzájutni a környékükön vagy egy adott működési területen tevékenykedő 

szervezetekről, avagy egy konkrét szervezet adataira van szükségük. 

A hazai nonprofit szervezetek törvény által előírt kötelezettsége a tevékenységükről és 

gazdálkodásukról szóló beszámoló (közhasznúsági melléklet) elkészítése és határidőig az 

Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezése. Ezen beszámolók nyilvánosak és 

kereshetők. 
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Kereshetünk a szervezet székhelye vagy akár a tevékenység szerinti besorolás szerint. 

 

 

Példa: 

 

 

Szintén árulkodó információval szolgál az a kimutatás, amit a NAV (Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal) bocsát rendelkezésünkre, amely által a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-

ok mértékéről és a rendelkezők számáról tudhatunk meg többet. 
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Ezek után pedig már megtekinthetjük, hogy milyen társadalmi támogatottsággal rendelkezik az 

általunk kiválasztott szervezet. 
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Budapest (ISBN 963 547 837 2). 

Richardson A, Semsei I. (1987): Effect of ageing on translation and transcription. In: Review of 
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New York (ISBN 0-444-82824-9). 



103 
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Magyar Közlöny (1996): 64. sz. (VII. 26.) Népjóléti Minisztérium 20/1996.  
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terjengősséget és a felesleges ismétléseket (szöveg és ábra) kérjük kerülni. Az irodalmi 

hivatkozások száma ne haladja meg eredeti közleményeknél a 25-öt, összefoglalóknál az 50-et. 

 

Helyesírás: 

 A lehető legnagyobb mértékben törekedjenek a magyar írásmód alkalmazására. Az 

angol és latin szavak csak elkerülhetetlen mértékben legyenek jelen, azok magyar megfelelőjét 
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Dr. Semsei Imre 

Debreceni Egyetem, OEC, Egészségügyi Kar 
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