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Jogi nyilatkozat: 

A jelen dokumentumban foglalt információk tájékoztató jellegűek, bármiféle biztosíték vagy 

garancia nélkül arra vonatkozóan, hogy az információ egy adott célra alkalmas. Ennek 

értelmében a felhasználó az információt saját kockázatára és felelősségére használhatja fel. 

Sem az Európai Bizottság, sem a Bizottság nevében eljáró bármely személy nem vállal 

felelősséget a dokumentumban foglalt információk felhasználását illetően. 

© PACITA 2012. A sokszorosítás a forrás feltüntetésével engedélyezett.
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Összefoglaló 

Korunk egyik legnagyobb kihívása világszerte, így Európában is az idős korosztály 

részarányának gyors növekedése az összlakosságon belül. 2030-ra az európai országok 

lakosságának már egynegyede lesz idős. A KSH Népességtudományi Intézetének 

előreszámítása szerint a tendencia Magyarországon is érvényesül. 

A demográfiai kihívásra fel kell készülni egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A 

döntéshozók felelőssége, hogy a felkészüléshez szükséges tudás és információ rendelkezésre 

álljon. Ennek elengedhetetlen feltétele a tudomány, a társadalom és a politika képviselőinek a 

párbeszéde. 

Az Európai Unió 7. keretprogramjában finanszírozott PACITA (Parliaments and Civil Society 

in Technology Assessment) konzorcium célja a szakpolitikai döntéshozatal támogatása, a 

jövőre vonatkozó döntések megalapozásához való hozzájárulás. Egyik mintaprojektje az 

„idősödő társadalom” problémakörével foglalkozik, az infokommunikációs technológiák 

szerepét vizsgálja azon idős emberek életében, akik egészségügyi okokból segítség nélkül már 

nem alkalmasak az önálló életvitelre, mégis szívesebben élnének saját otthonukban, mint egy 

bentlakásos intézményben. 

A kérdésről folytatandó párbeszéd érdekében a konzorcium három lehetséges, 2025-re 

vonatkozó jövőképet, forgatókönyvet dolgozott ki. Az első forgatókönyvben az időskori 

életvitelt segítő technológiák és szolgáltatások kidolgozásában és finanszírozásában az állami 

szerepvállalás a döntő, a másodikban az egyéni választásnak és finanszírozásnak jut fő szerep, 

míg a harmadikban az önkéntes segítők dominálnak. A három forgatókönyv alapján a projekt 

résztvevői kilenc európai országban – Ausztriában, Belgiumban (Vallónia), Bulgáriában, 

Csehországban, Magyarországon, Norvégiában, Spanyolországban (Katalónia) és Svájcban – 

vállalták, hogy a forgatókönyvek megvitatására épülő újszerű módszer alapján, szcenárió-

workshopok keretében fogalmazzák meg az országukban megvalósíthatónak és 

megvalósítandónak tartott (kívánatos) jövőképeket és szakpolitikai alternatívákat. 

A hazai műhelybeszélgetést a konzorcium tagjaként az MTA Titkársága szervezte meg. A 46 

meghívott résztvevő a magyar szakpolitikai és önkormányzati döntéshozókat, az egészségügyi 

és szociális intézmények munkatársait, a műszaki szakembereket, kutatókat és az 

idősgondozásban érdekelt civilszervezeteket és vállalkozásokat képviselte a vitában. 

Eredmények 

A workshop résztvevői által kívánatosnak tartott jövőkép korántsem egyezik meg a mai 

helyzetképpel. A paternalista, a rászorultságról, a távgondozási technológiáról és az 

ellátás megszervezéséről is döntő állam modellje helyett kívánatosabbnak tűnik egy, a 

társadalom széles rétegét mozgósítani képes sokszereplős modell – derült ki a vitából. Ez 

azonban nem jelenti az állami (kormányzati) felelősség megszűnését. Az alapellátást, annak 

finanszírozását, infrastruktúráját és a jogi környezetet ebben a modellben is a 

kormányzatnak kell biztosítania. A feladatok tisztázása és ésszerű megosztása lenne az 

egyik legsürgősebb teendő. 

Egy új rendszer nélkülözhetetlen eleme az idősek méltóságának megőrzése és egy új 

szemlélet meghonosodása: az időskorra való mentális, fizikai és anyagi felkészülés minél 

fiatalabb kortól. 
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A víziókban megfogalmazott általános üzenetek: 

 Tudatosítani kell az egyénekben, a társadalomban és a döntéshozókban, hogy az idős, 

egyre kevésbé egészséges népesség számának és részarányának gyors növekedéséből 

következően Magyarországon is sokasodnak az idősgondozási feladatok. 

 Tudatosítani kell az egyénekben, a társadalomban és a döntéshozókban, hogy sokféle 

technológia és szolgáltatás áll a rászorulók és családtagjaik rendelkezésére, amelyek 

sok esetben lehetővé teszik az eszközhasználatra képes idősek önálló életvitelét saját 

lakókörnyezetükben. 

 Oktatási, nevelési, képzési feladat, hogy gyerekkortól kezdve tudatosodjon az 

emberekben a közösségi összefogás, az önkéntes segítségnyújtás jelentősége. 

Újdonságot jelent, hogy a workshop résztvevői szerint 2025-re lényegesen megnő a 

közösségek szerepe az idősgondozásban. Az érdekeltek szerint ez a leginkább humánus, az 

egyén sajátos igényeihez alkalmazkodni képes rendszer. Centralizált állami megoldások 

helyett erre érdemes a jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet fordítani. Építi és erősíti a 

közösséget, bevonja az aktív időseket, új (viszonylag olcsó) foglalkoztatási lehetőséget teremt 

például az iskolázott munkanélküliek és a friss nyugdíjasok számára. Ahol megoldható, ott ezt 

a gondozási formát kell előnyben részesíteni. 

A közösségi modell elterjedését rövid távon megnehezíti, hogy a magyar társadalomban 

gyengék (bár természetesen léteznek) az önkéntességre, az elesetteknek nyújtott segítségre 

épülő viselkedésminták. Elterjedésüket az alábbi kiemelt teendők segíthetik elő: 

 Tanítani kell az önkéntességet a családban és az oktatási intézményekben is. 

 Az önkéntes segítőket állami, önkormányzati programok keretében kell képezni. 

 Tisztázandó, hogy milyen felelősség terheli az önkéntes segítőket, és milyen jogok 

illetik meg őket. 

 Gondoskodni kell a közösségi segítés technikai infrastruktúrájáról. 

 Gondoskodni kell az önkéntes segítők pszichológiai segítéséről. 

 Az önkéntes segítők képzésének, munkájuk segítésének be kell kerülnie az 

önkormányzatok feladatai közé. Ehhez egyebek mellett pénzügyi forrásokra is szükség 

van. 

A magánszektor szerepe az alapellátás színvonalát meghaladó szolgáltatások biztosítása 

marad. Jelentős keresletnövekedésre e téren nem számítanak a szakértők 2025-ig, de a 

mainál nagyobb igény lesz minőségi szolgáltatásokra az idősgondozásban. Az állam feladata 

e tekintetben a szabályozás, a szabványosítás, az ellenőrzés és – a fejlesztők esetében – az 

innováció támogatása pályázati formában. 
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Bevezetés 

A népesség felgyorsult ütemű öregedése, mely tendencia Magyarországon is érvényesül, 

számtalan társadalmi következménnyel jár. Az EU 7. keretprogramján belül 2011-ben indult 

PACITA projekt (Parliaments and Civil Society in Technology Assessment) „Ageing society” 

mintaprojektje ennek egy vonatkozását vizsgálja.1 Alapkérdése, hogy milyen lehetőséget 

biztosíthat az infokommunikációs technológia azon idős emberek számára, akik szeretnének 

önállóan, a saját lakókörnyezetükben élni, de erre segítség – ezen belül technikai segítség – 

nélkül egészségügyi okokból már nem képesek. 

A technológiai eszközökkel is megtámogatott önálló életvitel jövője sokféleképpen 

képzelhető el. Több alternatíva létezik, még akár egy viszonylag rövid, tízéves periódust 

figyelembe véve is. Sem az egyénnek, sem a politikai döntéshozóknak nem mindegy, hogy 

mely alternatívák tűnnek ma megvalósíthatónak, és azon belül kívánatosnak az érdekeltek 

megítélése szerint. 

A PACITA projekt szervezésében az érdekeltek három jövőalternatívát, ún. forgatókönyvet 

vitattak meg az elmúlt hónapokban. Ezek három különböző szakpolitikai alternatívát 

képviselnek, amelyek eltérő következményekkel járnak az egyén, a szűkebb és a tágabb 

közösség számára és a társadalmi teherviselés szempontjából is. A kitekintés időhorizontja: 

2025. Az első forgatókönyvben az állami szerepvállalás a döntő, a másodikban az egyén is 

hozzájárul a technológia választásához és finanszírozásához, a harmadikban az önkéntes 

segítők dominálnak. A mintaprojektben résztvevő kilenc országban szervezett 

műhelybeszélgetéseken ugyanazt a három forgatókönyvet vitatták meg, és annak alapján 

fogalmazták meg saját jövőképüket. Izgalmas részeredmények születtek, és izgalmas 

összehasonlító elemzést várhatunk majd a kilenc országban – Ausztria, Bulgária, Csehország, 

Dánia, Spanyolország (Katalónia), Magyarország, Norvégia, Svájc, – Belgium (Vallónia) – 

született válaszok feldolgozása után. A résztvevők remélik, hogy az eredmények az uniós 

döntéshozatal szintjén és az egyes országokban is hasznosíthatóak lesznek. 

A budapesti workshopot az MTA Titkársága szervezte. Az Akadémia iránti bizalom is 

hozzájárult, hogy – tudomásunk szerint – nálunk volt a legmagasabb a résztvevők száma, és 

nálunk képviseltette magát a legtöbb szakma is. Kiváló szakemberek gyűltek össze, és nagyon 

jó légkörű, konszenzust és főképpen megoldási lehetőséget kereső, az idősödés társadalmi 

problémáját sürgősen kezelendőnek tartó csoportok beszélgetéseire került sor. Bízunk benne, 

hogy a szakpolitikai döntéshozók hasznosítani tudják az eredményeket. Külön pozitívumként 

értékeljük, hogy újabb bizonyítékot nyert a szakmai és civilszervezetek, az informatikai 

szolgáltatók, az önkormányzatok, az egészségügyi intézmények, a szociális (azon belül 

egyházi) intézmények képviselői, a társadalom- és a természettudományok képviselői közti 

párbeszéd számos előnye. Az együttgondolkozásnak köszönhetően új szempontok merültek 

fel, új ismeretek keletkeztek, amelyek felhasználhatók a szakpolitikai döntések 

előkészítésénél. A mintaprojektnek pontosan ez volt a célja. 

                                                
1
 A PACITA projekt honlapja: http://www.pacitaproject.eu/ (2014. július 22.) 

http://www.pacitaproject.eu/
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Hazai helyzetkép 

Demográfusok népesség-előreszámításai szerint Magyarországon is az európai tendenciák 

érvényesülnek: folyamatosan nő a 65 éven felüliek száma és aránya a népességen belül. 1990-

ben még 1,4 millió volt az e korosztályhoz tartozók száma, jelenleg (2014) 1,7 millió, 2025-

ben pedig már 2 millió fő feletti, döntően nyugdíjas státuszban lévő állampolgárral kell 

számolni. Ez utóbbi azt jelenti, hogy tíz év múlva az ország lakosságának kb. egynegyede 65 

év feletti lesz (KSH, 2014).2 

1. ábra. Demográfiai helyzet: Magyarország 

A 65+ évesek létszáma a népesség-előreszámítás  

alap-, alacsony és magas változata szerint 

 

Forrás: KSH, Népességtudományi Kutatóintézet: Magyarország népességének várható alakulása 2060-ig. KorFa 

2013, 4. sz. 4. oldal 

A 80 év feletti lakosok részaránya Magyarországon jelenleg 3,5%. Ez alacsonyabb, mint az 

Európai Unió országainak 4-5% közötti átlaga. Számuk és részarányuk különösen az 

egészségügy szempontjából fontos mutató. A statisztikai adatok szerint a legtöbb ember 75-80 

éves koráig relatíve egészséges marad, azután azonban sokasodnak az egészségügyi 

problémák. Tartós gondozási rendszer nélkül helyzetük megoldhatatlan. 

Az idősgondozás jelenlegi magyarországi helyzetéről nem könnyű képet adni. Léteznek 

ugyan felmérések, de ezek többnyire csak egy-egy térségre vonatkoznak.3 Problematikus a 

feladatok áttekintése is, mivel az idősgondozás több szervezet hatáskörének része ugyan, de 

                                                
2 KSH, Népességtudományi Kutatóintézet: Magyarország népességének várható alakulása 2060-ig. KorFa 2013, 

4. sz. 4. oldal 
3 Lásd például: A Budapest V. kerületében Belváros-Lipótváros Önkormányzata által készíttetett felmérést. 

Jeneiné dr. Rubovszky Csilla: Házi segítségnyújtás – talán egy kicsit másképp. Esély 2014, 2. sz. 430. oldal 
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nincs a területnek egyetlen kiemelt felelőse. Természetesen vannak az idősgondozásra is 

kiterjedő törvények, rendeletek, más jogszabályok, de a problémák túlságosan nagyok és 

összetettek ahhoz, hogy a fragmentált felelősségi rendszer és az akár évente módosított 

jogszabályi háttér alkalmas legyen a kezelésükre. A 2009-ben elfogadott Idősügyi Stratégia 

végrehajtása megakadt, helyette egy új stratégia kidolgozása van napirenden. 

A budapesti szcenárió-workshop eredményének értékelését segítő összefoglalót (nemzeti 

kontextus) jórészt interneten elérhető jogszabályokból, felmérésekből és tanulmányokból 

állítottuk össze. Felhasználtuk továbbá azt az információt, amelyet az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának Szociális Európai Uniós és Nemzetközi Főosztálya küldött meg részünkre, 

saját felelősségi területeik vonatkozásában bevonva a válaszba a Család- és Ifjúságügyért 

Felelős Államtitkárságot, valamint a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Államtitkárságot. A telecare-technológia (távgondozás-technológia) fejlesztésében aktív 

szerepet vállaló kollégák is megtiszteltek azzal, hogy válaszoltak néhány kérdésünkre. Ezúton 

is köszönjük mindazok segítségét, akik megkeresésünkre készségesen válaszoltak. 

Törvényi, jogszabályi háttér 

A házi segítségnyújtás törvényi alapját egyfelől a Szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt., szociális törvény), másfelől a 

2/1994. (I. 30.) NM rendelet biztosítja. A szociális törvény többek között kijelölte az idősek 

alapellátásával, köztük a gondozással kapcsolatos feladatokat, sőt a hálózat fejlesztését is 

igyekezett elősegíteni. Megjelent benne a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is, méghozzá 

állami feladatként [65. § (7) bekezdés]. A megvalósítás azonban nem sikerült maradéktalanul. 

Az 1990-es évek elején a végrehajtásba bevont önkormányzatok több okból is megpróbáltak 

kibújni a teljesítési kötelezettség alól. Széman Zsuzsa, a téma egyik legismertebb hazai 

kutatója szerint ebben több tényező is közrejátszott. Így például: az önkormányzatok romló 

anyagi helyzete; politikai okok (nem kívántak olyan rendelkezéseket végrehajtani, amelyek 

gyökerei, maguk az ellátási formák a rendszerváltás előtti időszakra nyúltak vissza); a 

gazdaságpolitika előnyben részesítése a szociálpolitikával szemben; a hiányzó szociális 

érzékenység (Széman 1994).4 A 2/1994. (I. 30.) NM rendelet definiálta a házi 

segítségnyújtást, mondván: ez olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének 

fenntartását a lakókörnyezetében biztosítja. A rendeletet többször módosították, egyre 

hangsúlyosabb lett az otthoni segítségnyújtás, de szakemberek szerint még ma sem néz 

szembe a demográfiai kihívással (Jeneiné 2004).5 

A gondozás módját a háziorvos határozza meg. A következő formákat tartalmazza: gondozás, 

ápolás, a jogosult és a segítő közötti kapcsolat kialakítása, fenntartása, közreműködés a 

személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartásában, segítségnyújtás a háztartás vitelében és a 

jogosult környezetével való kapcsolattartásban. A vidéken élők számára 1997-ben jelent meg 

a szociális törvény azon módosítása, amely falugondnoki szolgáltatás keretében teszi lehetővé 

a rászorultak gondozását. 

2004-ben Magyarország is csatlakozott az Európai Bizottság eHealth Action Plan 

kezdeményezéséhez. A e-egészségügy része lett az egészségügy modernizációját szolgáló 

informatikai programnak. A Széchenyi Terv keretében az illetékes minisztérium 

e-egészségügyi stratégiát is kidolgozott (2004–2007). 2011-ben a kormány elfogadta a 

                                                
4 Széman Zsuzsa: Az időskorúak gondozásának problémái. Innovatív megoldások. Demográfia 1994, 3–4. sz. 

309—407. oldal 
5
 Jeneiné dr. Rubovszky Csilla: Házi segítségnyújtás – talán egy kicsit másképp. Esély 2014, 2. sz. 4—30. oldal 



9/37 

Semmelweis Tervet az egészségügy fejlesztéséről. A terv külön fejezete foglalkozik az 

egészségügyre vonatkozó informatikai lehetőségekkel. Az elindított operatív program 

célkitűzése között szerepel a hazai e-health megoldások fejlesztése, ami elősegítheti a 

távorvoslási (telemedicina-) szolgáltatások nagyobb elterjedését. Része a programnak a 

képzett humánerőforrást érintő hiányterületek feltérképezése is az egészségügyben és 

kapcsolódó területein (NEFMI 2011)6 

Ugyancsak 2011-ben készült el az a szakértői anyag, amelyben külön fejezet foglalkozik a 

távorvoslás magyarországi elterjedésének kérdésével (GYEMSZI 2011).7 A tanulmány 

szerzői úgy vélik, hogy az alkalmazások többségével kapcsolatban olyan finanszírozási és 

biztonsági (működési, szabványosítási, jogszabályi) kérdések merülnek fel, amelyek 

megoldása rövid távon sem Magyarországon, sem más országokban nem várható. A 

finanszírozásban a vegyes, tehát a közösségi és a piaci elemeket egyaránt tartalmazó modellt 

javasolják a szakértők. „Közfinanszírozás nélkül a legegyszerűbb szintet (nyomógombos 

riasztás) meghaladó alkalmazás nem vezethető be szélesebb körben Magyarországon. 

Forráshiány miatt ezért egyelőre csak pilot projektként képzelhető el” – hangzik a szakértői 

vélemény. Kutatás-fejlesztési oldalról, azon belül az egészségügyi informatikai fejlesztések 

oldaláról azonban nagyon erős az érdeklődés, és több helyen is futnak távgondozási és 

távorvoslási témájú projektek. A keretet többnyire nemzetközi együttműködések adják. 

A 2013-ban elfogadott, a 2014–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Infokommunikációs 

Stratégia kiépítendő rendszerként említi a távgyógyászatot és a távgondozást. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami kötelezettség. Ez hosszú ideig az 

önkormányzatok feladata volt, 2012 óta állami feladat minisztériumi hatáskörben. A Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4/A. §-a 

alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a főigazgatóság biztosítja, a Szt. 91. § (2) 

bekezdése szerint saját fenntartással vagy szolgáltatót működtető fenntartóval létrejött – a 

szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló – megállapodás, illetve ellátási 

szerződés megkötésével. Az ellátást jellemzően az önkormányzatok végzik, a 

főigazgatósággal kötött megállapodás alapján. 2012 óta az önkormányzatok számára nem 

kötelező e szolgáltatás megszervezése, de vállalhatják, ha erre szerződést kötnek a 

főigazgatósággal. A segítségnyújtást kérelmezni kell. Az engedélyezést a szociális 

rászorultság vizsgálata előzi meg. Aki igénybe veszi, az – legfeljebb a havi jövedelme 2%-

ának erejéig – térítési díjat fizet. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás: „a saját otthonukban élő, 

egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő 

használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére 

az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott 

ellátás”. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott 

személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan (a 

segélyhívástól számított 30 percen belüli) megjelenését az ellátott lakásán, b) a segélyhívás 

okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) 

szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik.8 

                                                
6 Nemzeti Erőforrás Minisztérium: Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére. 

http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/2010/semmelweis-terv (2014. július 22.) 
7 GYEMSZI: Az egészségügyi információs rendszerek követelményei. 

http://www.eski.hu/new3/kutatas/zip_doc/2012/Rendszerkovetelmenyek-20111129-v9.pdf (2014. július 22.) 
8 Szociális alapszolgáltatások – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Jogszabályi források: 1993. évi III. törvény 

65. §, 114–119/B. §, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rend. 28–29. §, 9/1999.(XI. 24.) sz. SzCsM rend. 340/2007. (XII. 15.) 

Korm.rendelet. http://kezenfogva.hu/Adatbazis/ellatasok/51.html 

http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/2010/semmelweis-terv
http://www.eski.hu/new3/kutatas/zip_doc/2012/Rendszerkovetelmenyek-20111129-v9.pdf
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Általános helyzetkép 

Magyarországon több felmérés is készült az idősgondozásról az elmúlt években, de 

viszonylag kevés feldolgozott adat áll rendelkezésre (Gyarmati 2013)9. A törvény szerint a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátások megszervezése az önkormányzatok 

feladata. Az alapellátás minden önkormányzat számára kötelező. A gondoskodás formáit, 

személyi körét, az esetleges térítési díjakat maga az önkormányzat határozhatja meg rendelet 

formájában. Szabályozva van a személyes gondoskodásban részesülők jog- és érdekvédelme 

is. Az idősek azonban annyira izoláltak, hogy egy 2004. évi felmérés szerint 51%-uk 

egyáltalán nem tekintette magát tájékozottnak a segítségkérés lehetőségéről (Papp–Balogh 

2006).10 

A családok segítsége sok esetben az intézkedésre korlátozódik: megpróbálják bentlakásos 

intézményekben elhelyezni a rászorulókat. Felmérések hiányában nehéz megbecsülni a 

tényleges igényeket, de az bizonyos, hogy a rendszeresen gondozottak száma jóval 

alacsonyabb, mint ahány embernek szüksége lenne rá. 2010-ben 75 ezer fő részesült házi 

segítségnyújtásban. Idősek otthonában 51 ezer fő élt (Gyarmati 2013). Sokszor kórházakban 

próbálnak meg átmenetileg gondozást biztosíttatni az önálló életvitelre már nem képes idősek 

számára. Az egészségügyi intézményekben vállalt, inkább szociális, mintsem egészségügyi 

ellátás azonban sem az egészségügyi, sem a szociális rendszer szempontjából nem racionális 

(Lőrincsikné 2009).11 

A 70 éves vagy annál idősebb lakosok 30%-a egyszemélyes háztartásban él. E népesség közel 

felének van a mindennapi életet akadályozó problémája. A 65 év feletti lakosok 2,52%-a 

részesül házi segítségnyújtásban. A 70 éven felüliek körében a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást igénybe vevők aránya 1% alatt van (Nemzeti Idősügyi Stratégia 2009).12 Ez 

esetben nem lehet akadály az idősek korlátozott anyagi lehetősége, mivel az ún. pánikgombos 

jelzőkészüléket ingyenesen bocsátják a rászorulók rendelkezésére. 

Nemzeti Idősügyi Stratégia 

Az Országgyűlés 2009-ben fogadta el a Nemzeti Idősügyi Stratégiát, 2034-ig tartó 

időtartammal. Ezt több évvel megelőzte a nemzetközi határozatokkal, dokumentumokkal 

összhangban készült Idősügyi Charta (2001). A stratégia és a charta megalkotását is az 

Idősügyi Tanács szorgalmazta. A tanácsot 2002-ben kormányhatározattal hozták létre.13 A 

tanács a kormány mellett működő, konzultatív, véleményező, javaslattevő, a feladatok 

meghatározott körében koordináló testület. Elnöke a mindenkori miniszterelnök, alelnöke az 

illetékes miniszter. Mandátuma az egyes kormányok hivatali idejére szól. Az Idősügyi Tanács 

munkáját jelenleg (2014) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős 

Helyettes Államtitkári Titkárságának Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztálya koordinálja. 

                                                
9
 Gyarmati Andrea: Időspolitikák a rendszerváltás után. 

http://www.academia.edu/5555827/Idospolitikak_a_rendszervaltas_utan  
10 Papp Katalin – Balogh Zoltán: Az idős emberek elvárásai a jövő gondozásával és szolgáltatásaival 

kapcsolatban. ESKI Közlemények 2006, 6. sz. 
11 Lőrincsikné Lajkó Dóra: Az idősgondozás multidiszciplináris összefüggései – különös tekintettel a magyar 

szociális jogi kérdésekre. PhD-értekezés. Szegedi Tudományegyetem, 2009. 
12 Nemzeti Idősügyi Stratégia 2009. http://www.parlament.hu/irom38/10500/10500.pdf (2014. július 22.) 
13

 1138/2002. (VIII. 9.) Korm.határozat 

http://www.parlament.hu/irom38/10500/10500.pdf
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A 2009-ben elfogadott Nemzeti Idősügyi Stratégiában a következő célokat fogalmazták meg: 

 a születéskor várható élettartam közelítése az európai uniós átlaghoz, 

 az egészségben eltöltött évek számának növelése, 

 az aktív élet fenntartásának növelése, 

 az időskori jövedelembiztonság megteremtése, 

 a társadalmi integráció erősítése, 

 a különböző szolgáltatások (egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális stb.) 

összehangolása az idősödők és idősek szükségleteinek és érdekeinek 

figyelembevételével, 

 az idősek élethosszig való tanulásának támogatása a digitális tananyagok 

hozzáférhetőségének biztosításával, 

 az „aktív idősödés” feltételeinek erősítése, mely nem csupán a fizikai aktivitást, a 

munkaerőpiacon maradást jelenti, hanem a társadalmi, kulturális és civil életben való 

aktív részvételt is, 

 az idősödési folyamat „menedzsmentjének” elterjesztése már a fiatalkorban, 

 a társadalmi szemléletváltás mind a gazdasági, mind az idősödés társadalmi 

megítélését és megélését illetően. 

A 2009. évi stratégiához akcióterv nem készült. 

 

2012-ben újabb jogszabály-módosításokra került sor a szociális ellátás terén. A tartós 

bentlakás biztosításáért ettől kezdve az állam felelős. Az idősek szociális ellátása 

önkormányzati feladat maradt. 

Az otthoni professzionális ellátás még gyerekcipőben jár. A családtagok azonban kaphatnak 

ápolási díjat az otthoni gondozásért. Alacsony összege ellenére ez lehetővé teszi, hogy 

szükség esetén az ápolás legyen valakinek a kereső foglalkozása. Jó lenne, ha ehhez 

kialakításra kerülne a segítő családtagokat szolgáló háttérszolgáltatás rendszere (Gyarmati 

2013). Arról azonban még a szakmai anyagokban (tanulmányokban) sem találunk említést, 

hogy mennyire fontos lenne a távgondozási technológiák alkalmazása a család szempontjából 

is. Ez a lehetőség annak ellenére hiányzik a közgondolkodásból, hogy az önálló életvitel 

technológiai segítéséről volt egy több évig tartó, sikeres program Magyarországon. A 2008-

ban kezdődött eVita program (eVita Nemzeti Technológiai Platform) bekapcsolódott az 

európai AAL Közös Programba is. Ennek keretében az elmúlt években nagyon sok tudás és 

információ gyűlt össze a távgondozási, távfelügyeleti rendszerekkel kapcsolatban.14 Kutatás-

fejlesztési és szolgáltatói oldalról nincs akadálya a távgondozási technológiák alkalmazásának 

Magyarországon sem. A korlátot az általános ismerethiány, az idősek egy jelentős részét még 

ma is jellemző technológiai alulképzettség és az alacsony fizetőképes kereslet jelenti. 

Továbbá az a probléma, hogy az idősgondozást egyelőre nem segíti az ún. igényes 

állapotfelmérési tevékenység, amelyből kiderülne, hogy valójában mire képes, és mire nem 

képes az önellátás tekintetében a leendő gondozott. A képzésben ezt a felmérő-értékelő 

munkát kiemelten kellene tanítani – vélik szakemberek (Szabó 2014)15 

                                                
14 Studies of the eVita National Platform. www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0023_pdf/I_X_2_6.pdf 
15 Szabó Lajos: A professzionális és informális segítők szerepe az idősek otthoni ellátásában. Esély 2014, 2. sz. 

79-93. 

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0023_pdf/I_X_2_6.pdf
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A gondozásban részt vevő szereplők 

Az idősgondozás ügye a jelenlegi rendszerben inkább szociális, mint egészségügyi feladatnak 

tűnik, bár a kettő között van átfedés. Nem egyértelmű az sem, hogy centralizált vagy inkább 

decentralizált rendszerről beszélhetünk-e a jogszabályok alapján. A centralizációnak több jele 

is van (főként a bentlakásos gondozást illetően), de az ellátás megszervezése mégis 

jellemzőbb az önkormányzatok szintjén. A feladatok tisztázása és ésszerű megosztása lenne 

az egyik legsürgősebb teendő – derült ki a szcenárió-workshop résztvevőinek véleményéből. 

Az idősgondozás kérdésében a legmagasabb szintű szereplő az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma. A minisztériumon belül több főigazgatóság, illetve főosztály is érintett, így pl. 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása – mint állami feladat – 2013. július 1. óta a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hatásköre. Érintett az idősgondozásban az 

Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztály, az Egészségpolitikai Főosztály, az ugyancsak a 

minisztérium hatáskörébe tartozó GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 

Szervezetfejlesztési Intézet). Ez utóbbi keretében zajlik az e-egészségügy program, így a 

távgondozás területén is illetékesek. 

Közvetlen szerep hárul az ellátás megszervezésében az önkormányzatokra. Legnagyobb 

számban pénzügyi támogatást nyújtanak a rászorulóknak (közgyógyellátás és segélyek, 

például lakásfenntartási támogatás formájában). Az ápolási szolgáltatást az önkormányzatok 

egy része szociális szolgáltató központ létrehozásával oldja meg. A házi segítségnyújtás az 

otthon maradást részesíti előnyben az intézményi ellátással szemben. Tartalma: a gondozott 

fizikai, mentális segítése, esetenként jelzőrendszeres készülék biztosításával. 

Példa: Budapest egyik kerületében, a Ferencvárosban 2008-ban 107 fő, 2011-ben 218 fő 

részesült házi segítségnyújtásban. Jelzőrendszert kapott 30 fő (2008), illetve 57 fő (2011). A 

kerület lakosságának 18%-a 65 éven felüli. Számuk 2011-ben megközelítette a 10 000 főt (IX. 

kerületi Önkormányzat 2012).
16 

Összesen tehát mintegy 2%-uk részesült házi 

segítségnyújtásban 2011-ben. 

Civilszervezetek a segítségnyújtásban 

Az 1990-es évek végén a civil szféra az intézményi idősellátás mintegy 20%-át biztosította 

(Gyarmati 2013). Ebbe minden valószínűség szerint beleértendő a családtagok mint 

informális segítők közreműködése is. Idősgondozással, illetve az önálló életvitel 

kérdéskörével tudományos vagy más szempontból foglalkozó civilszervezetként leginkább 

azokat tudjuk megemlíteni, amelyek részt vettek a szcenárió-workshopon: 

 Magyar Vöröskereszt 

 Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság 

 Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület 

 Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 

 Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége 

 Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 

 Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége. 

Feltétlenül megemlítendő a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is. 

                                                
16 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata: Idősügyi koncepció 2012–2014. 

http://www.ferencvaros.hu/doks/HumanIroda/IdosugyiKoncepcio_2012.pdf (2014. július 22.) 

http://www.ferencvaros.hu/doks/HumanIroda/IdosugyiKoncepcio_2012.pdf
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Az elmúlt néhány évben az idősek segítésében önkéntes programok szervezése kezdődött 

diákok számára. Néhány helyen, így például Budapest V. kerületében elindult egy 

„időslátogató” program, és elkészült egy „szenior tanácsadó program” annak érdekében, hogy 

a kortárs segítők is részesei lehessenek az idősellátás rendszerének. 

Technológiai eszközök 

Az állami kötelezettségből eredően a hazai házi segítségnyújtás rendszerébe legnagyobb 

számban (több tízezer készülék) a pánikgombos készülékek kerültek be. Nagyon sokféle van 

forgalomban, ezért a rendszer egységesítése várható: a technológia központi kiválasztása a 

gazdaságosság érdekében. Nem hivatalos információk szerint a távfelügyeleti rendszereket 

működtető szolgáltatóknak mindössze néhány ezer előfizetőjük van. Szakértők szerint ez a 

szám jelentősen megnőne, ha legalább kormányzati koncepció szintjén tisztázódna a 

távgondozási és távorvoslási szolgáltatások helye az egészségügyi (és szociális) rendszerben. 

Ugyancsak fontos előrelépést jelentene, ha megvalósulna az összeköttetés a 

magánfelhasználók távméréssel kapott egészségügyi adatait gyűjtő szolgáltatói rendszerek és 

például a háziorvosok, esetleg a kórházak beteginformatikai rendszerei között. Ez a workshop 

résztvevői által hangsúlyosan követelt állami felügyeletet (külső kontrollt) is erősíthetné. 

Mintegy 8-10 olyan vállalkozás van Magyarországon, amelynek van a távgondozást és a 

távorvoslási tevékenységet segítő szoftver- és/vagy termékfejlesztő részlege. Távfelügyeleti 

szolgáltatást azonban ismereteink szerint egyre kevesebben végeznek. Az alábbi táblázatban 

mindössze néhány céget és egy civilszervezetet mutatunk be, amely távfelügyeleti termékeket 

fejleszt, illetve szolgáltatást is nyújt. 

1. táblázat. Távgondozást, távfelügyeleti szolgáltatást végző vállalkozások 

A szolgáltatást 

végző 

A bevezetés 

éve 
Cél 

A 

szolgáltatást 

végző típusa 

MOHAnet Zrt 

(2009-től: 

MOHAnet 

Mobilsystems 

Zrt) 

2006 

A cég ún. partnerprogramok 

keretében vesz részt az idősgondozási 

rendszerek és szolgáltatások 

fejlesztésében és alkalmazásában. 

Legismertebb terméke a Vario 

MedCare. 

magáncég 

  

2013-ban vezették be a MOHAnet-

Telemedbook rendszert. 

 

PROMEDCOM 

Kft 

Medistance 

szolgáltatása 

2010 

Idősgondozási távfelügyeleti 

programot működtet. Vérnyomást, 

vércukorszintet, koleszterin- és 

trigliceridszintet, EKG-eseményeket, 

-értékeket és -jeleket mér, illetve 

továbbít családtagnak és/vagy 

háziorvosnak. 

magáncég 
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Mentőtárs 

Életmentő 

Gyorsszolgálat 

2007 Ápolási távfelügyeletet nyújt.  magáncég 

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 
1994 

A szervezet otthonápolási 

szolgáltatást nyújt súlyos szociális, 

illetve egészségügyi problémákkal 

küzdő nyugdíjasoknak. 

A napközbeni ellátást szociális 

munkások végzik, akik rendszeresen 

meglátogatják az idős embereket, és 

megkönnyítik mindennapi életüket 

(bevásárolnak, orvoshoz kísérik, 

megetetik őket, stb.). 

50 jelzőkészüléket helyeztek ki a 

legjobban rászoruló, alacsony 

jövedelmű, család és segítség nélkül 

élő nyugdíjasoknál. 24 órás 

távfelügyeletet nyújtanak. A 

pánikgomb biztosítja, hogy a kívánt 

segítség a lehető leghamarabb a 

helyszínre érjen. 

adományokból 

finanszírozott 

jótékonysági 

szervezet 
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Szcenárió-workshop szakértők bevonásával 
Magyarországon 

A forgatókönyvek megvitatása és új jövőképek kialakítása céljából szervezett szcenárió-

workshop helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia Székháza volt. Időpontja: 2014. július 

4. A résztvevők száma: 46 fő. 

Előkészítés 

A felkészülés során mindenekelőtt azokat a felméréseket, tanulmányokat, technológiai és 

szakpolitikai információkat (jogszabályok, elektronizálás az egészségügyben, informatikai 

fejlesztések és alkalmazások stb.) igyekeztünk összegyűjteni, amelyek az idősödő társadalom 

és az idősek segítése témakörében születtek Magyarországon az elmúlt néhány évben. 

A workshopra készített forgatókönyveket (PACITA: Scenarios on Ageing Society. What 

choises do we have?) lefordítottuk magyar nyelvre. Meghagytuk az eredeti fotókat, hogy 

ezzel is hangsúlyozzuk: olyan forgatókönyvek jelentik majd a műhelybeszélgetés alapját, 

amelyek a projekt közös céljára készültek. 

A résztvevők megkeresése, részvétel 

A workshop szervezését az MTA Titkárság, azon belül a Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága 

(NKT) munkatársai végezték. A meghívottak listáját is az NKT állította össze, felhasználva az 

idősgondozás és a telecare témakörben évekig igen aktív eVita projekt résztvevőinek 

interneten elérhető jegyzékét. A távfelügyeleti rendszerek fejlesztésében és szolgáltatási 

hasznosításában résztvevők listáját a Budapesti Műszaki Egyetemen e témában dolgozó 

kollégáktól kaptuk meg. Ezeket igen jól fel tudtuk használni a résztvevők kiválasztásához. 

A szakpolitikusokat – konzultációs céllal – már korábban is megpróbáltuk bevonni az Ageing 

Society projektbe, de sikert csak a workshop előkészítése során tudtunk elérni. Az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztálya segített abban, hogy a 

minisztériumban mind az egészségügyi, mind a szociális területek képviselői tudjanak az 

MTA Titkárságának részvételével folyó PACITA projektről és a szcenárió-workshopról. A 

minisztérium két munkatársa részt is vett a műhelyvitán. Szakpolitikusként meghívtunk több 

budapesti önkormányzati képviselőt és számos országos intézmény illetékes vezetőjét is. 

Parlamenti képviselőt nem hívtunk meg a workshopra, de közülük korábban már többekkel is 

készítettünk interjút a PACITA projekt célkitűzéseiről, azon belül a technológiai hatáselemzés 

intézményi lehetőségeiről Magyarországon. 

A workshop helyszíne az MTA Székháza volt. Az egyfelől a magyar tudományosság 

képviselőjeként, másfelől a magyar közvélemény bizalmát élvező intézményként ismert MTA 

nem csupán a rangos helyszín biztosításával segítette elő, hogy egy meglehetősen széles 

spektrumú szakmai és egy ugyancsak széles spektrumú civil kör képviselői találkozzanak 

egymással egy kiemelkedően fontos probléma (great challenge) megvitatására. A támogató 

hozzáállást azzal is kifejezte az MTA, hogy a megnyitót Vékás Lajos, társadalomtudományi 

alelnök tartotta. A téma tudományos és társadalmi fontosságát kiemelve hangsúlyozta, hogy 

az MTA nemcsak kutatásokkal, de a társadalmi párbeszéd elősegítésével is részt kíván 

vállalni az idősödő társadalommal kapcsolatos feladatok megoldásában. 
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Összesen 35-40 fő részvételét tűztük ki célul úgy, hogy minél több terület képviseltesse 

magát. Nagyon fontosnak tartottuk az idősgondozással foglalkozó orvosok, ápolók, a 

gondozást az önkormányzatoknál és szociális intézményekben szervezők részvételét, a 

technológiai fejlesztésekben és a szolgáltatásban tevékenykedő kutatók, mérnökök és 

vállalkozók bekapcsolását, a szakpolitikai döntések előkészítésében részt vevő szakemberek 

meghívását, illetve az időseket képviselő civilszervezetek és a témakörrel foglalkozó kutatók 

(demográfusok, szociológusok) véleményének megismerését. 

Összes megkeresett személy (akikkel a Titkárság felvette a kapcsolatot): 69 fő 

A meghívást elfogadta, regisztrált: 52 fő 

A workshop résztvevőinek száma: 46 fő. 

2. táblázat. A workshop résztvevőinek megoszlása intézmények szerint 

Minisztérium, országos intézmény (államigazgatás) 6 

Önkormányzat és önkormányzati intézmény 3 

Egészségügyi és szociális intézmény (állami, egyházi, NGO) 9 

Vállalat, vállalkozás 7 

Egyetem, kutató-fejlesztő intézet 13 

Civilszervezetek (időseket és családtagjaikat képviselő 

szervezetek) 
8 

Összesen 46 

A műhelybeszélgetés megszervezése 

A workshop részletes programjának kidolgozásakor figyelembe vettük mindazon 

partnerországok tapasztalatait, amelyek már túl voltak a saját műhelyvitájukon, és írásban is 

összefoglalták a szervezéssel kapcsolatos információkat. Különösen hasznos segítséget 

jelentett a projektben szintén részt vevő, az Osztrák Tudományos Akadémia egyik 

intézményeként működő ITA (Institute of Technology Assessment) munkatársai által 

készített, sok-sok praktikus megjegyzéssel ellátott „kézikönyv” (Script for Moderator). Ezt is 

felhasználva írtuk meg saját részletes programunkat, és ennek alapján szerveztük meg – a 

workshop előtt egy héttel – a moderátorok és raportőrök felkészítését. Többségük PhD-

hallgatóként jelentkezett a feladatra. 
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A résztvevőknek előzetesen csak a három forgatókönyv magyar nyelvű fordítását küldtük el. 

A moderátorok ezenfelül megkapták a résztvevők listáját, a csoportok beosztását, továbbá 

azokat a külön felsorolt kérdéseket, amelyek segíthették a workshop céljának megértését. 

Már a szervezés során kellemes meglepetéssel tapasztaltuk, hogy 

 milyen érdeklődés övezi az idősödő társadalom témakörét; 

 milyen jó lehetőséget látnak egy ilyen jellegű rendezvényben a meghívottak 

arra, hogy új információhoz jussanak; 

 mennyire erősíti a társadalmi partnerek bizalmát, ha egy tanácskozásnak az 

MTA ad otthont. 

A workshop iránti érdeklődést egyértelműen bizonyította a regisztrálók (52 fő), majd a 

tényleges résztvevők nagy száma (46 fő). Hat csoportot alakítottunk ki. A homogén csoportok 

az alábbiak szerint szerveződtek: 

I. asztal: Szakpolitikai döntéshozók – helyi és országos szintről 

II. asztal: Kutatók, mérnökök, szakértők 

III. asztal: Szakértők, kutatók – társadalomtudósok 

IV. asztal: Vállalkozások 

V. asztal: Az idősek gondozásában és egészségügyi ellátásában szerepet vállaló 

intézmények, szervezetek (orvosok, gondozók) 

VI. asztal: Civilszervezetek (időseket és családtagjaikat képviselő szervezetek) 

Program 

8.30–9.00  Regisztráció 

9.00–9.15  Megnyitó: Vékás Lajos, az MTA alelnöke 

9.15–9.45  Plenáris ülés: A forgatókönyvek bemutatása (ppt-előadás) 

9.45–10.30  Első csoportos szekció: Benyomások a három jövőbeni forgatókönyvvel 

kapcsolatban 

10.30–10.45 Kávészünet 

10.45–11.45 Második csoportos szekció: A forgatókönyvek részletes értékelése 

11.45–12.30 Plenáris ülés: A második szekció eredményeinek bemutatása 

12.30–13.30 Ebéd 

13.30–14.45 Harmadik csoportos szekció: Saját jövőképek megfogalmazása 

14.45–15.00 Kávészünet 

15.00–15.45 Plenáris ülés: Az egyes csoportok jövőképeinek bemutatása 

15.45–16.00 Zárszó, elbúcsúzás 
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Válaszok a forgatókönyvekben megfogalmazott kérdésekre 

Általános jellemzőként azt mondhatjuk, hogy a forgatókönyveket nem konkrét 

jövőképként, hanem inkább a vitát segítő eszközként (vitaalapként) kezelték a 

résztvevők. Nem foglalkoztak a részletekkel, a személyes történetekkel sem. A telecare 

témával foglalkozó kutatókon, mérnökökön és a vállalkozások képviselőin kívül a többi 

résztvevő kevéssé vette figyelembe a forgatókönyvek technológiai vonatkozásait. Lényegében 

csak a három forgatókönyv alapjellemzőit, illetve a köztük lévő különbségeket vették 

figyelembe, nevezetesen a következőket: 

 

1. forgatókönyv. Lényege a normatív, minimális biztonságot nyújtó állami támogatás és a 

központi szervezés, egységes „távgondozási eszközcsomag”nyújtása az időseknek. 

2. forgatókönyv. Lényege, hogy piaci szereplőkön és saját pénzügyi hozzájáruláson múlik az 

önálló életvitel technológiai segítése. 

3. forgatókönyv. Lényege a közösség önszervező képessége, amit erősíthet a közösségnek 

nyújtott állami segítség valamilyen formája. 

2. ábra. Az időskori ellátás modelljei  

a kollektivista – individualista és az állami monopólium – szabadpiac tengelyen 
 

 

 

 

 

 

  

Önkéntes/ 

jótékonysági 

csoportoktól 

 

Mindenkinek 

azonosat 
 

Szabad választás 

alapján 

Egészségügyi ellátás 

Szabadpiac 
Állami 

monopólium 

Társadalmi tagolás 

Kollektivista 

Individualista 
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„Szorgalmi feladat”: A három forgatókönyv rövid, írásos értékelése a bevezető előadás 

közben 

A regisztrációkor megkértük a résztvevőket, hogy töltsenek ki egy kérdőívet. Három kérdést 

tettünk fel mindhárom forgatókönyvvel kapcsolatban: 

 Megítélése szerint megvalósítható-e az adott forgatókönyv? 

 Jó lenne-e, ha megvalósulna? 

 Melyek a negatívumai/pozitívumai? 

Ezek lényegében megegyeztek az előadást követő Első csoportos szekció vitakérdéseivel. 

Összesen 37 kitöltött kérdőívet kaptunk vissza. A többség értékelő, egy-két mondatban 

kifejtett választ adott, amelyekből a következő kép rajzolódik ki: 

1. forgatókönyv 

Megvalósítható, de sok feltétele van. Nélkülözhetetlen modell. Meg kell szabni egy 

minimális szintet, amit feltétel nélkül megkap az, akinek szüksége van segítségre. 

Az alacsony jövedelműek magas aránya miatt nem kérdés, hogy szükség van rá. 

Alapellátásként képzelhető el, amihez egyéb ellátási rendszerek is csatlakoznak. 

Pozitívumok: Otthoni környezetben biztonságérzetet ad. Gyorsan kiépíthető, ha van 

központi akarat és pénzügyi forrás. 

Negatívum: Nem személyre szabott. Konzerválja, sőt erősíti az állami paternalizmust. A 

problémák nagyon különbözőek, nem lehet egységcsomagban gondolkozni. Az állam nincs 

tisztában a tényleges igényekkel. Nem is próbálja felmérni, mert úgysem tudná kielégíteni 

őket. 

2. forgatókönyv 

Megvalósítható, de ehhez is kell állami támogatás. 

Csak részlegesen építhető a rendszer erre a modellre. Az állam segítsen annak, aki nem tud 

fizetni. 

Pozitívum: Speciális igények is kielégíthetők. Ösztönzi az innovációt. 

Negatívum: Saját forrást igényel. Kérdés, hogy tíz év múlva lesz-e elég nagy kereslet és 

kínálat ahhoz, hogy versenyben alakuljanak ki az árak. A rászorultak többségéhez el sem jut 

az információ. Az idősek többsége nem versenyképes. Egyes piaci szereplők 

monopolhelyzetbe kerülhetnek. Minimális a társadalmi felügyelet. Kérdéses az adatvédelem 

biztosítása. 

3. forgatókönyv 

Idővel megvalósítható, de csak kiegészítő elemként. Mentalitásbeli változásra és az idősek 

technikai képzésére van szükség. Már gyerekkorban tanítani kellene az önkéntességet. Nincs 

erre sok idő 2025-ig. 

Sokak szerint ez lenne a legjobb, leginkább emberi megoldás. Erősítené a civil társadalmat, 

amire nagy szükség van. 
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Pozitívum: Mindenki saját képessége, ideje szerint tehet valamit egy-egy segítségre szoruló 

emberért. Közösségépítő modell. Új munkahelyeket is teremtene. Az önkormányzatokkal 

együttműködve hatékony is lehet. 

Negatívum: A segítőnek is szüksége lenne szakképzettségre. Messze nem érnének el 

mindenkit. Kérdés, hogy ki felügyelné a tevékenységet. 

A vélemények összesítése: Egyöntetű támogatást csak a 3. forgatókönyv kapott. Senki 

nem ellenzi, sőt támogatná, hogy erősödjön a közösségi összefogás szerepe az 

idősgondozásban. Az állam által szervezett megoldást (1. forgatókönyv) kb. 50% 

nélkülözhetetlennek, 40% szükséges rossznak, 10% teljesen rossznak tartja. A piaci változatot 

(2. forgatókönyv) az egyéni igények és az innovációs lehetőségek miatt fogadnák el az 

érdekeltek, de csak szűk körben tartják megfizethetőnek. Továbbá tartanak attól, hogy nem 

érvényesülne megfelelő külső, állami és/vagy társadalmi kontroll. 

Módszertani szempontból lényeges, hogy a fenti válaszokat még a csoportos beszélgetések 

előtt fogalmazták meg a résztvevők, saját tapasztalatuk és kompetenciájuk alapján. A 

továbbiakból kiderül, hogy a vélemények nemigen változtak a beszélgetések hatására. Inkább 

összeillesztésre, mintsem koncepcióváltásra került sor. 

Első csoportos szekció: a három forgatókönyv átfogó értékelése 

Közös vélemény: Mindhárom forgatókönyvben vannak értékek. A kialakítandó rendszerben 

mindegyik modellnek van helye, de önállóan egyik sem alkalmas az önálló életvitel segítésére 

országos szinten. A mai magyarországi helyzetből kiindulva az 1. forgatókönyv áll a 

legközelebb a megvalósíthatósághoz 2025-ben, de ez nem jelenti azt, hogy a résztvevők 

ennek szeretnének prioritást adni. A 3. modellt tartanák a legjobbnak, de nem valószínű, hogy 

tíz év alatt behozható az a lemaradás, ami a magyar társadalmat jellemzi a közösségépítés, az 

együttműködés, az önkéntesség szempontjából. Sürgős oktatási, nevelési feladatot látnak e 

téren a szakemberek. 

Az 1. forgatókönyv általános értékelése 

A résztvevők abból indultak ki, hogy sem az állam, sem az informatikai eszköztár nem 

maradhat ki az idősek önálló életvitelének segítéséből. Abban azonban nem volt teljes az 

egyetértés, hogy feltétlenül ösztönözni kell-e az önálló, alapvetően emberi segítség nélküli 

életvitelt. Feltételezés: 2025-re olcsóbbak lesznek a technikai eszközök, és a mainál többen 

rendelkeznek majd a szükséges alapismeretekkel, hogy használni is tudják őket. 

Az 1. forgatókönyv pozitívumai 

 Normatív támogatási rendszer, nem kell nagy apparátus a mérlegelésre. 

 Országos lefedettséget biztosít. 

 A piacinál kedvezőbb áron szerezhetők be az eszközök. 
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Az 1. forgatókönyv negatívumai, dilemmák 

 Nem tudja kezelni az egyéni igényeket. 

 Az állami költségvetési háttér miatt gyakori lehet a változás (források 

csökkentése). 

 Nehéz általánosságban definiálni, hogy mi az a szint (egészségi állapot), ami 

már indokolttá teszi az eszközcsomag „kiutalását”, az állami támogatást. 

 Kérdés, hogy helyes-e az egyenlősdi. A szegényebbeket jobban kellene 

támogatni, mint a jómódúbbakat. 

 A 2. forgatókönyv általános értékelése 

Nem csupán az informatikai fejlesztésekben és a piacban érdekelt résztvevők támogatnák, 

hogy legyen lehetőség a speciális igények kielégítésére saját forrás igénybevételével. A 

gyártók és a szolgáltatók közötti verseny sok előnnyel járhat; ösztönzi az innovációt. Az 

egyén felelősségérzetét is növeli, ha saját maga is részt vesz az őt segítő technológia 

kiválasztásában. Tanulásra, a tájékozottság növelésére ösztönöz. Alapvető kérdés, hogy ki 

ellenőrzi a szolgáltatások minőségét, ki védi a felhasználót, ki akadályozza meg a visszaélést 

az esetleges monopolhelyzettel. 

A 2. forgatókönyv pozitívumai 

 Egyéni igények kielégítésére is alkalmas. 

 Ebben is van állami támogatás. 

 Az önkormányzat is megtalálhatja saját helyét a rendszerben. 

A 2. forgatókönyv negatívumai, dilemmák 

 Ellenőrzést igényel. 

 Kevés idős embernek van rá pénze. 

 Kevés a tapasztalat arról, hogy nem erősíti-e fel az idős ember magányérzetét. 

 Ki kell alakítani a biztosítási rendszert: fel kell készülni egyénileg az önálló  

életvitelre. 

 Az adatvédelmi problémák még nagyobbak, mint az állami rendszerben. 

A 3. forgatókönyv általános értékelése 

Emberi oldalról ez tűnik a leginkább kívánatos modellnek, de a megvalósíthatóságával 

szemben nagyon sok kétely merült fel. Magyarországon – az egyházak kivételével – kevesen 

gyakorolják a segítségnyújtásnak ezt a formáját. Nem része az oktatásnak, nem része a 

családon belüli nevelésnek. Vannak kivételek, de nem jellemző, hogy jól működő közösségek 

segítsék a rászorulókat. Kevesen hisznek abban, hogy 2025-ig lényeges fordulat következhet 

be a mentalitásban. Fontos, hogy az állam és az önkormányzatok támogassák az önkéntesek 

képzését, nyújtsanak anyagi, adminisztratív és más segítséget ahhoz, hogy a civil társadalom 

megerősödjön. Kapjon társadalmi és állami elismerést az önkéntesség. 
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A 3. forgatókönyv pozitívumai 

 Olyanokat is elérhet, akiket sem az állam, sem a piac nem talál meg. 

 Társadalmi szempontból ez a legkevésbé forrásigényes modell. 

 A környezetre is jótékony hatása lehet. 

 Az egyházak is fontos szereplők lehetnek. 

 Tehermentesíti az önkormányzatot. 

 Bevonhatók az egészséges nyugdíjasok is. 

 A 3. forgatókönyv negatívumai, dilemmák 

 Bizonytalan a felelősség kérdése. 

 Az önkénteseket is képezni kell. 

 Nemigen lehet több évre kiszakítani a munkából egy családtagot a 

hozzátartozója ápolására. 

 Csak az 1. forgatókönyvvel kombinálva működhet jól. 

 Nem látható, hogy mit kap az önkéntes a munkájáért cserébe (pl. szaktudást?). 

 Gondoskodni kell a segítők lelki segítéséről, legyen kihez fordulniuk tanácsért, 

erősítésért. 

Második csoportos szekció: Egy-egy forgatókönyv részletes értékelése 

Az 1. forgatókönyvet a Szakmai döntéshozók és a Kutatók, szakértők, társadalomkutatók 

asztalánál ülők értékelték. 

A Szakmai döntéshozók szerint: Az állami feladatok között első helyre a megelőzést kellene 

tenni: minél később legyen szükség segítségre, és minél kisebb körben. Össze kellene 

kapcsolni a háziorvosi ellátást és az államilag 100%-ban támogatott technikai segítséget (pl. 

jelzőrendszer). Ehhez lehetne társítani az önkéntes segítők közreműködését. A piaci 

szolgáltatókra is szükség van. Az állami rendszer költséghatékony, de így is erősen 

forrásigényes. Nehezen képzelhető el, hogy 2025-ben Magyarországon mindenkire ki lehet 

majd terjeszteni egy olyan alapellátást, amely legalább minimális szinten biztonságot nyújt 

azoknak az időseknek, akik az önálló életvitelt választanák. 

A Kutatók, szakértők, társadalomkutatók csoportja szerint: Az 1. forgatókönyv fő erénye, 

hogy ez biztosítja a legnagyobb lefedettséget. Önállóan azonban nem elégítheti ki az 

igényeket. Problematikus: az állam nem tudja, hogy milyen igényt kellene kielégíteni, az 

idősek jelentős része pedig teljesen tájékozatlan a lehetőségeit illetően. A háziorvos 

bekapcsolása nélkül nem lehet hatékony a technikai segítség. Statikus rendszer, a technológiai 

megújítás aligha jellemző rá. Problematikus az eszközök karbantartása. Látszólag leveszi a 

terhet a család és az önkormányzat válláról, de ez nem felel meg a tényleges helyzetnek. 

 

 



23/37 

A 2. forgatókönyvet a Kutatók, mérnökök, szakértők, valamint a Vállalkozások képviselői 

értékelték. 

A Kutatók, mérnökök, szakértők szerint: Több lábon álló rendszer kell. A piaci modell 

akkor működik, ha van verseny. Kevés felhasználó esetén a verseny torzulhat. Ma a 

felhasználó ki van szolgáltatva a privilegizált helyzetben lévő néhány szolgáltatónak. Az 

állam nem mentesülhet a szigorú szabályozás és felügyelet alól. Probléma lehet a területi 

egyenlőtlenség is: a nagyvárosokban könnyebben biztosítható a szolgáltatás, mint kisebb 

településeken. 

A Vállalkozások képviselői szerint: A piaci modell ösztönzi leginkább a technológiai 

fejlesztést, az innovációt. Ez a legnagyobb előnye. Állami támogatás nélkül azonban nagyon 

szűk kör engedheti meg magának, és viszonylag rövid időn belül is jelentősen változhat a 

kereslet. Nagyon fontos kérdés a szabályozás, a sztenderdek kialakítása, az adatvédelem. 

Veszélyt jelent, hogy jó marketinggel nem megfelelő szolgáltatást is el lehet adni a 

felhasználóknak. 

 

A 3. forgatókönyvet az Idősek gondozásában és egészségügyi ellátásában szerepet vállaló 

intézmények, szervezetek, valamint a Civilszervezetek képviselői értékelték. 

Az Idősek gondozásában és egészségügyi ellátásában szerepet vállaló intézmények, 

szervezetek képviselői szerint: Az önkéntességet tanítani kell, lehetőleg már gyerekkorban. A 

modell csak kiegészítő elemként működhet a gondozási rendszerben, és ahhoz is külső 

(állami, önkormányzati) támogatásra van szükség. Működőképessége attól függ, hogy az 

önkormányzatoknak, esetleg az egyházaknak, illetve kettejüknek együtt van-e elegendő 

kapacitásuk, hogy a szükséges képzést, valamint a segítők lelki és gyakorlati támogatását 

biztosítani tudják. Anélkül könnyen a „vak vezet világtalant” esete állhat elő. Kérdéses a 

technológia használata: sok idős ember még a mobiltelefont sem tudja kezelni. Ebben a 

modellben is van adatvédelmi probléma. 

A Civilszervezetek képviselői szerint a 3. forgatókönyv segít leginkább megőrizni az 

aktivitást, továbbá az „én még fontos vagyok a környezetemnek” érzését. Elvben ez 

alkalmazkodik leginkább az egyén szükségleteihez. Általános alkalmazása azonban aligha 

várható, mivel közösségi szempontból nagy különbségek vannak az egyes települések között. 

Ez tűnik a legolcsóbb megoldásnak; nem igényel különösebb technológiai infrastruktúrát. Az 

idősek szempontjából ez előny. Kérdés, hogy mennyire lehet az önkéntes segítőkre 

folyamatosan számítani, nem marad-e időnként segítség nélkül az, aki másra nem számíthat. 

 

Harmadik csoportos szekció: jövőképek kialakítása 

A csoportok többsége vegyes víziót alakított ki. A 2025. évet túlságosan közelinek ítélték 

ahhoz, hogy realitásként számoljanak egy, a jelenlegitől alapvetően különböző idősgondozási 

rendszerrel, de a workshop résztvevői által kívánatosnak tartott jövőkép korántsem egyezik a 

maival. A paternalista, a rászorultságról, a távgondozási technológiáról és az ellátás 

megszervezéséről is döntő állam modellje helyett kívánatosabbnak tűnik egy, a 

társadalom széles rétegét mozgósítani képes sokszereplős modell – derült ki a vitából. Ez 

azonban nem jelenti az állam (a mindenkori kormány) felmentését a kötelezettségei alól. Egy 

új rendszer nélkülözhetetlen eleme az idősek méltósága és egy új szemlélet meghonosodása: 

az időskorra való mentális, fizikai és anyagi felkészülés. 
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A víziókban megfogalmazott általános üzenetek: 

 Tudatosítani kell az egyénekben, a társadalomban és a döntéshozókban, hogy 

az idős, egyre kevésbé egészséges népesség számarányának gyors 

növekedéséből következően Magyarországon is sokasodnak az idősgondozási 

feladatok. 

 Tudatosítani kell az egyénekben, a társadalomban és a döntéshozókban, hogy 

sokféle technológia és szolgáltatás áll a rászorulók és családtagjaik 

rendelkezésére. Ez elvben lehetővé teszi az eszközhasználatra képes idősek 

önálló életvitelét saját lakókörnyezetükben. 

 Oktatási, nevelési, képzési feladat, hogy gyerekkortól kezdve tudatosodjon az 

emberekben a közösségi összefogás, az önkéntes segítségnyújtás jelentősége. 

A 2025-re megfogalmazott idősgondozási jövőképek kulcselemei 

(1) Az egészségügyi szempontból rászoruló idősek alapellátását az állam biztosítja. 

Kiemelt teendők ennek megvalósulása érdekében: 

 a társadalmilag elfogadható alapellátási szintek és a rászorultság 

kritériumainak meghatározása; 

 idősügyi stratégia és akcióterv elfogadása társadalmi egyeztetéssel; 

 a szükséges jogszabályok meghozatala; 

 költségvetési források biztosítása; 

 a távgondozási technológiák alkalmazásával kapcsolatos szabványosítási, 

ellenőrzési feladatok ellátása. 

Az alapellátás nem lehet egyenlő azzal, hogy mindenki ugyanazt a technikai vagy más 

segítséget kapja. A mintegy 2 millió 65 éven felüli ember egészségében, aktivitásában, 

szociális helyzetében lévő különbségeket figyelembe kell venni. Nem homogén csoportról 

van szó. 

(2) Lényegesen megnő a közösségek szerepe az idősgondozásban. 

Az érdekeltek szerint ez a leginkább humánus, az egyén sajátos igényeihez alkalmazkodni 

képes rendszer. Centralizált állami megoldások helyett erre érdemes a jelenleginél sokkal 

nagyobb figyelmet fordítani. Építi és erősíti a közösséget, bevonja az aktív időseket, új 

(viszonylag olcsó) foglalkoztatási lehetőséget teremt, például az iskolázott munkanélküliek és 

a friss nyugdíjasok számára. Ahol megoldható, ott ezt a gondozási formát kell előnyben 

részesíteni. A technológiai háttér ebben a modellben is nagyon fontos. Ezáltal biztosítható 

például a két- vagy többoldalú kommunikáció és a munka megszervezése. Kisebb 

közösségben nagy előny az ismeretségből származó bizalom. 

A közösségi modell elterjedését rövid távon megnehezíti, hogy a magyar társadalmat régóta 

nem jellemzi (bár természetesen létezik) az önkéntesség, az elesetteken való segítés 

gyakorlata. Ebben mielőbbi változtatásra van szükség. Kiemelt teendők: 

 Tanítani kell az önkéntességet a családban és az oktatási intézményekben is. 

 Állami, önkormányzati programok keretében kell képezni az önkéntes 

segítőket. 
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 Tisztázandó, hogy milyen felelősség terheli az önkéntes segítőket, és milyen 

jogok illetik meg őket. 

 Gondoskodni kell a közösségi segítés technikai infrastruktúrájáról. 

 Gondoskodni kell az önkéntes segítők pszichológiai segítéséről; 

 Az önkéntes segítők képzésének, munkájuk segítésének be kell kerülnie az 

önkormányzatok feladatai közé. Ehhez egyebek mellett pénzügyi forrásokra is 

szükség van. 

(3) Az alapellátás színvonalát meghaladó szolgáltatásokat a magánszektor biztosítja. 

Jelentős keresletnövekedésre e téren nemigen lehet számítani, de 2025-ig minden bizonnyal 

bővülni fog a minőségi szolgáltatást igénybe vevők száma. Fontos megrendelő lehet az állami 

egészségügyi rendszer is. Kiemelt teendők: 

 az önálló életvitelt segítő termékek és szolgáltatások fejlesztése, hazai és 

nemzetközi projektek, együttműködés az állami és a magánszektor, a 

szolgáltatók és a felhasználók között; 

 az igények felmérése; 

 a szolgáltatók közötti verseny szabályainak betartása; 

 az adatvédelem szabályainak betartása; 

 részvétel a felhasználók tájékoztatásában és esetleges képzésében. 

(4) 2025-ben jóval kisebb arányú lesz a digitális analfabetizmus, mint ma. 

Növekszik az internethasználók köre az idősebb korosztályban is. Csökken az idegenkedés a 

technológiai eszközök használatától. Erős verseny alakul ki az infokommunikációs eszközök 

gyártói között, ami kedvezően érinti majd az eszközök és a kapcsolódó szolgáltatások árát is. 

Teendők: 

 oktatás, képzés (internet- és eszközhasználat); 

 eszközellátás és -karbantartás biztosítása az alapellátás keretében is; 

 a felhasználók naprakész tájékoztatása; 

 szabványosítás; 

 a szolgáltatási tevékenység ellenőrzése (állam és/vagy önkormányzatok). 

(5) Minden szereplő felismeri a tájékoztatás és a társadalmi párbeszéd fontosságát. 

Teendők: 

 az információáramlás biztosítása (a döntés-előkészítők, a döntéshozók, a 

közvetlenül érintettek között); 

 a rászorultak támogatási lehetőségeiről szóló információk rendszeres 

eljuttatása minden érdekelthez, beleértve a társadalom perifériáján élőket is; 

 az idősek és/vagy képviselőik bevonása az őket érintő döntések előkészítésébe. 

Mindegyik csoport megfogalmazott legalább egy, a csoport által konszenzussal elfogadott 

jövőképet. A csoportok heterogén összetételéből (többféle szakterületet, illetve szervezetet 

képviselő résztvevők kerültek egy csoportba) is következik, hogy a fentiekben leírt 

kulcselemeket tekintve nem mutathatók ki lényeges eltérések a víziók között aszerint, hogy 

milyen szakterületet képviseltek a résztvevők. 



26/37 

1.vízió: Mindenki megteszi azt, ami tőle elvárható 

Sem a fiatalok, sem az idősek nem várják ölbe tett kézzel, hogy az állam gondoskodjon róluk. 

Az egyes ember már aktív korában gondol saját időskorára, igyekszik anyagilag és 

tájékozódással is felkészülni. A család is tudja, hogy kötelessége az idős családtagok segítése. 

A technológiai lehetőségeket mindenki maga mérlegeli. Csak akkor kér ehhez állami 

támogatást, vagy vásárol ilyen jellegű szolgáltatást, ha tisztában van az előnyeivel és a 

hátrányaival is. Az állam csak a végső garanciát jelenti arra, hogy minden rászoruló kaphat 

segítséget. A paternalizmus kerülendő. 

2. vízió: Az állam biztosítja a megfelelő környezetet 

Az állam aktív szerepet vállal. A megfelelő jogi szabályozás mellett sokféle egyéb segítséget 

is nyújt az önálló életvitelhez. Kiválasztja a minimális biztonságot nyújtó technológiát, és azt 

a rászorulók rendelkezésére bocsátja. Odafigyel arra, hogy az idősek sem alkotnak homogén 

csoportot. Nem egyenlősdire törekszik, hanem arra, hogy a differenciált igények kielégítése 

differenciált módon történjen. A gondozásba – új munkaerőként – leginkább az iskolázott 

munkanélkülieket vonja be, megfelelő képzés után. 

Ajánlások az 1. és a 2. vízióhoz 

Állami, önkormányzati feladat, hogy megfelelő információs csatornát működtessenek az 

idősek számára: milyen támogatást vehetnek igénybe; mit vásárolhatnak meg saját maguk, ha 

az önálló életvitelt választják. A kormány követi a parlament által (2009-ben) jóváhagyott 

Idősügyi Nemzeti Stratégiát, vagy mielőbb új stratégiát dolgoz ki. Az állami 

intézményrendszer oktatással, neveléssel, biztosítási konstrukciókkal stb. segíti az 

öngondoskodó társadalmi közeg kialakulását. Az önkéntességet beépítik a középiskolai, 

egyetemi képzésbe (kreditpontok). A kormány sokféle programmal ösztönzi a nemzedékek 

közötti együttműködést. Fontos feladat a szerepek tisztázása és a feladatok ésszerű 

megosztása az idősgondozásban részt vevő szereplők között. 

3. vízió: Feladatmegosztás az állam, a magánszektor és a közösségek között 

A főbb szereplők megállapodnak egy működési protokollban, egyértelműsítve a feladatokat. 

Az állam feladata: szabályozás és a források biztosítása. Forrásbővítésre van szükség az 

egészségügyben, a szociális ellátásban és a közösségek megszervezéséhez is. A technológiai 

fejlesztők részt vesznek az oktatásban is. A szolgáltatók biztosítják a kompatibilitást. Újfajta 

érdekeltségi rendszert alakítanak ki, melyben a karbantartás is része a szolgáltatásnak. A 

közösségek is információforrást jelentenek az idős egyén számára. Az önkéntes segítők fizikai 

és lelki segítséget is nyújtanak a rászorulóknak. 

4. vízió Döntően magánforrásból 

Az állam mindenkinek biztosít egy minimális szintű ellátást. Ezenfelül mindenki saját maga 

gondoskodik az önálló életvitelhez szükséges feltételek megteremtéséről. A közösségek 

szerepe ebben a modellben minimális. 
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Ajánlások a 3. és 4. vízióhoz 

A szereplők hosszú távú tervezés keretében készülnek fel a feladatok teljesítésére. Új idősügyi 

nemzeti stratégiát dolgoznak ki, vagy tartják magukat a meglévőhöz. Akcióterv is készül, nem 

csupán stratégia, amelybe be kell vonni a piaci szereplőket és a gondozásban érdekelteket 

(rászorulók) is. Az érdekeltek minőségi elvárásokat is megfogalmaznak a gondozási 

rendszerrel kapcsolatban. 

Az egyén szemszögéből nézve a legfontosabb az emberhez méltó élet. Ennek része, hogy 

minél tovább élhesse valaki a saját, önálló életét. A társadalmi közeg akkor lesz támogató, ha 

csökken az egyes társadalmi csoportok közötti feszültség, nő a tolerancia és a szolidaritás. Az 

iskolai oktatásba a jelenleginél sokkal több szociális témát kell bevinni. 

5. vízió: Vegyes profil: állami és közösségi 

Az alapszolgáltatás állami feladat, de aki nem tart rá igényt, az nem veszi el a lehetőséget 

mások elől. Automatikusan nem utalnak ki semmilyen eszközcsomagot senkinek azért, mert 

betöltötte a 65. évét, vagy esetleg van valamilyen egészségügyi problémája. Gondosan 

felmérik a rászorulók állapotát. A technológia a biztonságérzet megteremtéséhez kell. 

Nagyban hozzájárul az önállósághoz, ezért fel kell számolni a digitális analfabetizmust. A 

társas kapcsolatot is magába foglaló gondozás jelentős részben közösségi összefogással 

valósul meg. Kiemelkedő szerep jut az egyházaknak. Az ellátást regionális szinten szervezik 

meg, beleértve az oktatást is. Cél: Az idősek minél tovább élhessenek önállóan. Legyen 

országos lefedettségű a jelzőrendszer. 

Ajánlások az 5. vízióhoz 

Fokozott támogatást kell nyújtani a civilszervezeteknek, hogy segíthessék a rászorulókat. 

Idősügyi törvényre van szükség. Az adatvédelmet jogszabályokkal kell elősegíteni. Célszerű 

(állami) informatikai szervezetet létrehozni a megfelelő technológiák kiválasztására, az 

adatok tárolására, karbantartására stb. Több és jobb képzésre van szükség szociális területen 

dolgozó szakemberek számára. Legyen ez karrierlehetőség is: életpályamodell segítse az 

előrehaladás megtervezhetőségét. A közösségi szolgálatot országos szintre kell fejleszteni. 

Tagjai: középiskolai diákok, felsőoktatásban tanulók. Nagyon fontos a kommunikáció: az új 

lehetőségekről, jogszabályokról stb. országos kampányban kell tájékoztatást adni. Helyi 

szinten az orvosi rendelőkben kell elhelyezni a legtöbb információt. A közösségeket is 

képezni kell arra, hogy megfelelő tájékoztatást tudjanak nyújtani. Legyen társadalmi 

egyeztetés, legyenek fórumok. „Legyen valaki felelős az idősekért akkor is, ha ők nem 

foglalkoznak magukkal.” 

6. vízió: Magánszektor és közösségek erős állami ellenőrzés mellett 

A három forgatókönyv ötvözeteként képzelhető el egy működőképes rendszer. Az állam 

leginkább ellenőrző, szabályozó szerepet tölt be. A szolgáltatások jelentős részét az érintettek 

megvásárolják, de aki erre nem képes, annak civilszervezetek segítenek. A prevenció sokkal 

fontosabb, mint ma. Például felkészítik rá az embereket, hogy miként éljék meg a 

nyugdíjazásukkal együtt járó változásokat. Lesznek pályázati források a közösségek számára. 

A jó nemzetközi gyakorlatot Magyarországon is alkalmazzák. 
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Ajánlások a 6. vízióhoz 

Ki kell építeni a magánszektor (a szolgáltatók) szigorú ellenőrzésének rendszerét. 

Megoldandó az adatvédelem kérdése. Tisztázni kell, hogy milyen jogokkal, illetve 

felelősséggel tartoznak az önkéntesek vállalt segítő feladataik ellátása kapcsán. 

7. vízió: Teammunka 

Ez a vízió sokféle, országos és helyi, állami, piaci, közösségi és egyéni szereplő aktivitására 

számít az idősek önálló életvitelének megkönnyítésében. Beemeli a biztosítási konstrukciót 

(felkészülés az időskorra), nagy szerepet tulajdonít a médiának és az idősgondozásban 

kompetens szakembereknek. Komplex szakmai csoportok megszervezését javasolja helyi 

szinten (orvos, gondozó, gerontológus, pedagógus, pszichológus, kommunikációs szakember, 

informatikus – például a helyi szintű adatbázisok kialakítására – stb.). A szervezésben az 

önkormányzatokra, a szükséges anyagi források biztosításában az államra hárul a fő szerep. 

Ajánlások a 7. vízióhoz 

Az állam és az önkormányzatok közösen döntsenek a feladatok megosztásáról. Legyen 

rugalmas a szabályozás: nem kell, mert nem is lehet, minden településen azonos módon 

kezelni az idősgondozás problémáját. A rászorultság kritériumait ki kell dolgozni. Ebben 

fontos lenne a társadalmi egyeztetés. 

A jövőképek és a nemzeti idősügyi politika 

Érvényes nemzeti idősügyi stratégia hiányában nem vethetők össze a workshop résztvevői 

által megfogalmazott víziók és ajánlások a hivatalosnak tekinthető koncepcióval. Egy 

elkészítendő koncepcióhoz azonban alapul szolgálhatnak a következő szempontok: 

 Az idősek tartós gondozásával kapcsolatos alapellátás biztosítása a mindenkori 

kormány feladata. Társadalmi konszenzussal kellene kialakítani, hogy mi tartozzon 

az alapellátás körébe. A workshop résztvevői szerint nem egyértelmű, hogy mit jelent 

a rászorultság, milyen szintjei vannak a rászorultságnak. Hiányoznak a módszertanilag 

megalapozott felmérések az igényekről és arról, hogy ténylegesen milyen állapot 

jellemzi a rászorulókat. Az egyéni állapotfelmérés idő- és kapacitásigényes, de nélküle 

nehéz a megfelelő segítségnyújtás. A résztvevők hangsúlyozták, hogy nagy különbség 

van az egészségügyi szempontból segítségre szoruló idősek között. A különbségeket a 

technológiai eszközhasználattal kapcsolatban sem lehet figyelmen kívül hagyni. 

 Kiemelt kormányzati feladat az alapellátás mellett a működőképes idősgondozási 

rendszer jogi, oktatási, szabványosítási, ellenőrzési környezetének biztosítása. Ezek 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy sok szereplő vehessen részt a gondozásban és/vagy az 

egyes szolgáltatások eszköz- és más infrastruktúrájának biztosításában szabályozott és 

ellenőrzött körülmények között. 

 Az önkormányzatok jobban ismerik a területükhöz tartozó lakosok problémáit, mint a 

központi irányítás. Egy sokszereplős rendszerben a kötelezően ellátandó 

önkormányzati feladatok mellett számos olyan tevékenység is létezik, amelyre az 



29/37 

önkormányzatok bejelentkezhetnek. A víziókban az önkormányzatok iránti bizalom 

erősségét mutatja, hogy támogatnák a helyi önkormányzatok aktivitásának 

erősítését akár a gondozásban, akár más szereplők felkészítésében, segítésében, 

ellenőrzésében. 

 Az egyéni felelősség is legyen része egy új idősügyi koncepciónak. Erről 

Magyarországon kevés szó esik, holott az idősödés hosszú folyamat, fel lehet rá 

készülni. Az egyénnek és a társadalomnak is érdeke, hogy minél később következzen 

be az önálló életvitel képességének elvesztése. A házi orvosok tehetik a legtöbbet 

azért, hogy az egyes ember tisztában legyen a kockázati tényezőkkel (elhízás, 

alkoholizmus stb.). A média szerepe is jelentős annak tudatosításában, hogy milyen 

eszközök állnak rendelkezésre a felkészülésben (szellemi és fizikai aktivitás, a társas 

kapcsolatok lehetőség szerinti megőrzése, bővítése, a kommunikációhoz szükséges 

technikai ismeretek elsajátítása stb.). Az időskori betegségek kialakulásának korai 

bekövetkeztét akadályozhatja a prevenció (pl. szűrővizsgálatok, egészséges életmódra 

nevelés). Magyarországon nagyon korai életszakaszban következik be az inaktivitás. 

Aki teheti, az igyekszik mielőbb nyugdíjba menni, mivel sokak számára ez jelenti a 

legfőbb anyagi biztonságot. Az inaktivitás egészségügyi következményei miatt is 

tartották fontosnak a résztvevők az időskori aktivitás ösztönzését programokkal, 

projektekkel, az idősek tudásának és energiájának hasznosításával, például a kortársak 

segítésében. 

 Nagyvárosokban kevésbé, kisebb lakókörzetekben azonban erős pillére lehet az 

idősügyi politikának az önkéntes segítők bekapcsolása a házi segítségnyújtási 

rendszerbe. A víziókban ez a lehetőség kapta a legnagyobb támogatást. Oktatással, 

pénzügyi konstrukciókkal, háttérszolgáltatások biztosításával kellene felkészülni egy 

olyan rendszerre, amelyben az önkéntesek valóban tehermentesíthetik például az 

önkormányzatokat. A személyes igények, az emberi kapcsolat fontossága is nagy 

hangsúlyt kapott a vonatkozó víziókban. A személyes adatok védelméről, az önkéntes 

segítők felelősségvállalásának kérdéséről is gondolkozni kell. 

 A telekommunikációs eszközök használata jelenleg nagyon szűk körre terjed ki 

Magyarországon. A pánikgombos jelzőkészülékeken kívül nincs olyan eszköz, amely 

akár tízezer felhasználót is érintene. Az internethasználat bővülésével akár tíz év 

távlatában is számottevő változás várható az idősek hozzáállásában. A fogadó félnek 

(orvos, gondozó, családtag, kórházi és más informatikai rendszerek) számolnia kellene 

az igények megnövekedésével az önálló életvitelt választók részéről. 

Visszacsatolás és reflexiók a szcenárió-workshopon alkalmazott 
módszerrel kapcsolatban 

A résztvevők reflexiói 

A módszert a meghívólevélben nem ismertettük. Az elnevezés (szcenárió-workshop) a 

meghívottak 90%-ának semmit nem mondott. Akivel telefonon beszéltünk, annak jeleztük, 

hogy nem konferenciáról van szó, a módszerből adódóan kevés lehetőség adódik majd a 

plénum előtti megszólalásra. 
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A szünetekben mód nyílt a módszerrel kapcsolatos kérdések feltevésére is. A megkérdezettek 

többnyire érdekesnek találták az alkalmazott módszert, bár a feszített tempó sokakat 

meglepett. Egy-két társadalomtudományi kutató volt mindössze, aki az elején (négyszemközti 

beszélgetésben) kifejezetten negatív jelzőket használt a módszerrel kapcsolatban. A workshop 

végére a kritika enyhült, sőt enyhe pozitív megítélésbe ment át, mondván: „Lehet, hogy ennyi 

idő alatt ennyi kérdésről ennyi ember véleményét nem lehetett volna másképp megtudni.” 

A moderátorok és a raportőrök a workshop előtti héten megrendezett felkészítőn ismerték 

meg a módszert. Érdekesnek találták, de volt, aki aggódott a szokatlan kötöttség és az előírt 

tempó miatt. Szerencsére a moderátorok felkészült szakemberek voltak. Tudtak 

alkalmazkodni a helyzethez, jól kézben tartották a beszélgetéseket. Jól működött a részletes 

program és a workshop menetének forgatókönyve. A raportőrök egy része kiválóan 

megoldotta a feladatot, de volt, akinek nehézséget okozott 7–9 fő nagyon aktív 

hozzászólásának a követése. A post-it lapok sokfélesége eleinte nehézséget okozott, de a 

Titkárság munkatársai ebben sokat segítettek: minden csomagot felcímkézett borítékba tettek, 

ráírva, hogy melyik munkaszakaszban kell az adott csomagot használni. A workshop végén a 

post-it lapokat visszatettük a megfelelő borítékokba, ami segítette a feldolgozást. 

A workshop végén egyöntetűen elismerő véleményeket kaptak a szervezők. A résztvevők első 

helyen a téma napirendre tűzését értékelték. Nagyon pozitívan nyilatkoztak arról, hogy a 

PACITA projektnek köszönhetően mód nyílt a legkülönbözőbb szakterületek képviselőinek 

nyílt eszmecseréjére. Sokkal több ilyen fórumra lenne szükség – hangsúlyozták. Nagyra 

értékelték az MTA koordináló szerepét és az MTA alelnöke által kifejezett elkötelezettségét 

az idősödő társadalom problémáinak kutatása, valamint a társadalmi párbeszéd segítése iránt. 

Minden résztvevő kérte, hogy az MTA Titkárság juttassa el hozzájuk a workshopról készített 

összefoglalót. Örömmel vennék a többi ország összefoglalójának megismerését is. Szeretnék 

az eredményeket saját munkájukban hasznosítani. 

Médiaérdeklődés 

Az MTA honlapján már a workshopot követő első munkanapon megjelent egy részletes 

tudósítás a rendezvényről és magáról a projektről. Ennek eredményeként már elhangzott két 

rádióinterjú (InfoRádió, Civil Rádió), bejelentkezett egy országos TV-csatorna (ATV), és 

további érdeklődést is jeleztek az MTA Kommunikációs Főosztályának munkatársai. 

A politikai szereplők megkeresése 

Az „Idősödő társadalom” témája iránti nagyfokú érdeklődést kihasználva szakpolitikusok és 

politikusok megkeresését is tervezzük. A legfontosabb cél a tudásalapú döntéshozatal 

erősítése a technológiai hatáselemzés eszközeivel, lehetőleg intézményesített formában. 

Induló javaslat: az MTA valamely kutatóintézetén belül hozzanak létre a feladatra egy kisebb 

egységet. 
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