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Idősekről való gondoskodás Magyarországon és 

betekintés a norvég idősellátásba 

”Az idősekkel és bete-

gekkel való bánásmó-

dunk legkegyetlenebb 

hibája az, ha nem vesz-

szük észre, hogy mást is 

fontosnak tartanak a 

puszta életben maradá-

son és biztonságon kívül; 

hogy az életünk alakítá-

sának lehetősége nélkü-

lözhetetlen feltétele az 

értelmes életnek.” 

Atul Gawande 

 

Tartalom 

 Beszámoló a worksho-

pokról 

 Beszámoló a norvég 

tanulmányútról 

 Tanulmány - Idősellátás 

Magyarországon 2016.  

 Jogszabályi hivatkozás 

KÖOÉSZ delegáció Norvégiában 

 

A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége – több 

önkormányzati szövetséggel és civil szervezettel közösen – partner-

séget vállalt a MAgyar-NOrvég KApcsolatok „Önkormányzati 

kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projektben. 

A MANORKA projekt céljai közé tartozik a helyi demokrácia fej-

lesztése az önkormányzati szövetségek norvég-magyar tapasztalat-

cseréje és szakmai együttműködés által. Fontos cél továbbá a nők 

szerepvállalásának erősítése a közéletben, a munka és a magánélet 

egyensúlyának elősegítése. A projekt során kívánjuk az önkormány-

zati tulajdonú cégek szerepét erősíteni norvég tapasztalatcsere keret-

ében. Valamint fejleszteni az önkormányzati közszolgáltatások szín-

vonalát tapasztalatcsere programok és legjobb gyakorlatok gyűjtésé-

vel és terjesztésével. A projekt feladata segíteni az önkormányzati 

és járási hivatalok együttműködését a közigazgatási reform végre-

hajtása során. 

Mind ezek megvalósítása érdekében a KÖOÉSZ workshopokat, tré-

ningeket és konferenciákat rendezett, tanulmányúton vett részt. 

A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége a fő 

felelőssége az 5-ös munkacsoportban található komponens veze-

tése: az idősellátás, házi segítségnyújtás. 

Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége 
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Orosházi workshop 

A Szövetség 2014. február 26-án Orosháza városában 

(Békés megye), az Alföld Gyöngye Hotelben tartott  

önkormányzati workshopot.  

Az orosházi fórumon a megjelenteket Zalai Mihály, megbí-

zott polgármester, alpolgármester köszöntötte, majd  

Dr. Sütő László, a KÖOÉSZ alelnöke tartott tájékoztatót az 

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttmű-

ködéssel” című projektről. 

Dr. Sütő László kiemelte a MAgyar - NORvég KApcsolatok 

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttmű-

ködéssel” projekt céljait, feladatát. 
A komponens keretében Kutyikné Tímár 

Gabriella a Békés Megyei Kormányhiva-

tal, szociális és ellenőrzési osztály osz-

tályvezetője tartott tájékoztatást az idős-

korúak szociális ellátásairól. Előadásában 

teljes körűen bemutatta a szociális ellátá-

sokat, illetve az azokban bekövetkezett 

változásokat ismertette. 

Ezt követően, a jó gyakorlat bemutatására 

került sor az orosházi idősellátás területé-

re vonatkozóan. Az előadást Vaszkán 

Erzsébet, az Orosháza Város Önkormány-

zat Egységes Szociális Központ igazgató-

ja tartotta. Előadásában bemutatásra ke-

rült, hogy miként működhet egy közel 40 

000 lakosságszámú város idősellátása, 

ezekhez milyen intézmények szüksége-

sek.  

Workshop Orosházán - 2014. február 26. 

Dr. Sütő László, a 

KÖOÉSZ alelnöke (balról) 

 

Zalai Mihály, Orosháza 

megbízott polgármestere 

(jobbról) 

Vaszkán Erzsébet (balról), Dr. Sütő László és Kutyikné Tímár Gabriella 
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Dr. Sütő László, KÖOÉSZ alelnöke megnyitja a rendezvényt 

Kisteleki workshop 

A Szövetség 2014. április 16-án Kistelek városban 

(Csongrád megye), a Klebelsberg Kuno Művelődési 

Központban megtartott önkormányzati workshopot.  

A program keretében Darabos Gábor alpolgármester 

köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Sütő László, a 

KÖOÉSZ alelnöke tartott tájékoztatót az 

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar 

együttműködéssel” című projektről.  

Kiemelte, hogy az idősellátás milyen fontos szerepet 

tölt be az öregedő társadalmunkban. 

A két beszédet követően a Kisteleki Járási Hivatal és 

a hivatalban intézhető időskorúakat érintő ellátások 

vonatkozásában Darabos Orsolya Katalin hivatalve-

zető, míg a jó gyakorlat bemutatása a kisteleki idős-

ellátás területén Piacsekné Kurucsai Erzsébet, a Szo-

ciális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intéz-

ményvezetője tájékoztatta a jelenlévőket. 

Darabos Gábor, Kistelek alpolgármestere 

Workshop Kisteleken - 2014. április 16. 
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Marcali workshop 

A tanácskozást Dr. Sütő László Marcali város 

polgármestere nyitotta meg, köszöntve az érdek-

lődőket, akik Somogy településeiről érkeztek, de 

eljöttek a városi nyugdíjas egyesületek képviselői 

is, valamint a Máltai Szeretetszolgálat és Katoli-

kus Karitasz a kérdéssel foglalkozó szakemberei 

is.  

Elsőként Schmidt Jenő, Tab város polgármestere, 

a TÖOSZ Elnöke adott tőle megszokott módon 

részletes tájékoztatást a MANORKA projekt in-

dulásáról, jelenlegi helyzetéről, külön kiemelve a 

nők esélyegyenlőségi lehetőségeivel foglalkozó 

területet, a járási szintű államigazgatás pillanatnyi 

helyzetét, változásokat és ezzel párhuzamosan az 

önkormányzatok, azon belül is a kisebb települé-

sek megváltozott lehetőségeit, felelősségkörét. 

Másodikként, Lipták Rita Márta a Marcali Járási 

Hivatal vezetője mutatta be az időskorú ellátásban 

az állam szerepvállalását, melyben külön is ki-

emelte, hogy a járási ügysegédek közreműködésé-

vel elsődleges célja a hivatalnak, hogy ne csak 

megvárja az igényjogosultak jelentkezését, hanem 

azokat fel is kutassa.  

Az előadás közben kialakult beszélgetésből egy-

értelművé vált, hogy az állam szerepvállalása ott 

egyértelmű, ahol mérlegelési lehetőség nincs és a 

törvény erejénél fogva járnak juttatások, míg az 

önkormányzati szerepvállalás a bonyolultabb hely 

és személyismerő feladatoknál jelenik meg. 

Harmadikként Hartal Katalin a Marcali Szociális 

és Egészségügyi Szolgáltató Központ Igazgatója 

mutatta be az intézmény tevékenységét. A szol-

gáltató központ a szociális ellátás valamennyi te-

rületével foglalkozik és sok esetben nem csak a 

város, hanem több község számára is szolgáltatást 

nyújt. Így pl. a jelzőrendszeres segítségnyújtás 

területén 7 telephelyen 38 település számára végzi 

a munkát, de a szociális feladatok döntő többség-

ében 12 település az, amely a város környezeté-

ben együttműködik. Külön szólt a városban mű-

ködő klubok és bentlakásos intézmények helyze-

téről. Kiemelve beszélt a házi segítségnyújtás 

problémáiról, gondjairól, ahol folyamatos szemé-

lyi bővítésre van szükség, melyet a nem kielégítő 

finanszírozás gátol. Beszélt a jövőbeni fejleszté-

sekről is – mely összhangban van a korábbi elő-

adók által elmondottakkal –, külön is kihangsú-

lyozta, hogy indokolt a bentlakásos intézmény 

felújítása, illetve egy új legalább 50 férőhelyes 

otthon létesítése, melyek összhangban állnak a 

városvezetés elképzeléseivel is. 

A hozzászólásokat követően, melyek megerősítet-

ték, aláhúzták az elhangzottakat Dr. Sütő László 

zárszavában elmondta, hogy 1989-ben 4 fővel 

alakult az akkori szociális intézmény, melyben 

ma 67-en dolgoznak, mintegy megerősítve az el-

hangzottakat az önkormányzati feladatok változá-

sáról és a szociális munka fontosságáról. 

Workshop Marcaliban - 2014. szeptem-

ber 4. 

2014. szeptember 4-én Marca-

liban tartotta a Kisvárosi  

Önkormányzatok Országos 

Érdekszövetsége 3. workshop-

ját a MANORKA projekt kere-

tében az időskorúak ellátásá-

nak tapasztalatairól, annak 

javítási lehetőségeiről. 
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Norvég tanulmányút 

A MANORKA projekt keretében a Kisvárosi Ön-

kormányzatok Országos Érdekszövetsége Norvé-

giába látogatott 2015. november 3. és 6. között. 

A tanulmányút során a projektben vállalt témánk-

kal, az idősellátási rendszerekkel kapcsolatos elő-

adásokat hallgattunk meg, intézményeket látogat-

tunk meg Norvégia fővárosában, Oslóban, illetve 

a környező településeken. 

A tanulmányút első napján Oppegård Önkor-

mányzat vendégeiként tekintettük meg a városban 

található 3 idősotthon legnagyobbikát, a Greverud 

Idősek Otthonát. 

KÖOÉSZ delegáció  a Greverud Idősek Otthonában 

A norvég idősellátás 

A szakértő elmondta, hogy a norvég idősellátásnak 

változnia kell – az elöregedő társadalom, továbbá 

az egészségügyi helyzet megkívánja, hogy az idős-

ügyi politikának alkalmazkodnia kell a növekvő 

személyzeti, ellátói és a gondozotti igényekhez. 

Az egyre több idős emberre egyre kevesebb ápoló 

személyzet jut, amellett, hogy Norvégiában a szü-

letések száma nem csökkent (egyike a legmaga-

sabb aránynak Európában). 

A kisebb településeken súlyosabb a helyzet, mivel 

sokkal nehezebb szakképzett ápolót találni a fel-

adatokra, így a helyzet nem fenntartható. 

A szakértő továbbá elmondta, hogy a női munka-

vállalók aránya 1972 és 2014 között 40%-ról 60%-

ra növekedett, amely annak is köszönhető, hogy 

egyre több szolgáltató központ nyílt az országban 

(gyermekek, ifjak, idősek részére). 

A norvég egészségügyre jellemző, hogy 18 éves 

korig és az ellátó központokban lakók számára in-

gyenes az egészségügyi ellátás, amelyek felelőse a 

megye. Mindenki más számára a magánorvosi 

rendszer biztosít ellátást. 

2014-es adatokat alapul véve, a korcsoport szerinti 

megoszlásban a 90 év feletti személyek 90,5%-a 

veszi igénybe ezt a szolgáltatást. 

Negyvenezer ember él bentlakásos otthonokban 

vagy speciális apartman-házakban. Ez a szám 1994 

óta nem nagyon változott, mivel folyamatosan nő 

az otthoni ellátottak száma. 

Az idősotthonok pénzügyeit normatív támogatási 

rendszer fedezi, a prioritásokat meghatározzák az 

önkormányzat költségvetésén belül. 

Az egészségügyi szolgáltatás az idősek részére in-

gyenes, de a gondozóházakban lakók a bevételük, 

jövedelmük szerint fizetnek (a jövedelmük maxi-

mum 75%-át fizetik be az otthon számára).  

Napidíj befizetésére is van lehetőség, rövidebb 

benntartózkodás esetén. Magyarországgal ellentét-

ben beugró összeget befizetni nem kell.  

Az otthoni ellátásokban vannak ingyenes szolgálta-

tások, fizetni kell viszont például a takarításért, be-

vásárlásért. Ezt az összeget az önkormányzat hatá-

rozza. 

Magyarországhoz hasonlóan, Norvégiában is mű-

ködik jelzőrendszer. 

A szakértő elmondta, hogy a folyamatosan fejlődő 

technikák, technológiák megjelenése hatással van a 

kórházak és az önkormányzatok ellátásaira, és ez 

olyan új szemlélet kialakulását eredményezte, mely 

szerint a szolgáltatók az igénybevevőik szükségle-

teit mérik fel először és ehhez próbálnak alkalmaz-

kodni a nyújtott szolgáltatásaik kialakításával. 
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Oppegård-ban jelenleg egy olyan projekt folyik, 

amely során mindennapos, aktív rehabilitációt 

biztosítanak a pácienseik számára, és ezzel segí-

tik elő, hogy ismét függetlenné, önellátóvá válja-

nak az otthonukban kezelt személyek. 

 A projekt lényege, hogy az aktivitásban tör-

tént funkcionális romlás esetén növeljék az 

aktív tevékenységet, amellyel az életminőség 

növelése, illetve megőrzése a cél. 

 Tréneri csapat végzi a rehabilitációt, a páci-

ensek jelölik ki a céljaikat, amelyeket a tré-

ning során el kívánnak érni. Ezek a célok a 

mindennapi élet tevékenységei, amelyeket 

egyre nehezebben tudtak elvégezni önállóan. 

32 önkormányzatnál van folyamatban egy másik 

kiemelt, jóléti technikákat alkalmazó projekt, 

amely során többféle technika és technológia fel-

használása történik különböző esetekben: 

 GPS rendszer kiépítése a demenciával küzdő 

betegek részére 

 logisztikai szolgáltatás 

 éjszakai felügyelet 

 közvetlen kommunikáció 

 különböző eszközök – innovációs útmutató 

Az önkormányzat maga dönt az ellátó személy-

zetről, a saját költségvetéséből alakítja ki, hogy 

hány gondozottra hány ápoló jut, mennyit képes 

finanszírozni és fenntartani. 

Előadás a norvég idősellátásról 

Lipők Sándor, a KÖOÉSZ elnöke 

Norvégiában 67 év a nyugdíj-

korhatár, és átlagosan 

150.000 NOK/év a nyugdíj. 
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Prevenció – 

 a norvég módszer 

Norvégiában a 80 év felettiek gyak-

ran elesnek, és az esések 1-3%-ban 

csipőtáji töréssel végződnek. Né-

hány éven belül 500 ezerre nő a  

80 év felettiek száma, amely évente 

9000 törést, továbbá 4,5 milliárd NOK-át jelent 

az állam költségvetésében. 

A megelőzés legjobb módja a mozgás. Ez által 

tovább maradnak aktívak az emberek. 

Tréningek során fejlesztik az egyensúlyt és segí-

tik a megfelelő erőnlét elérését, majd szinten 

tartását. Ehhez szükséges a rendszeres testmoz-

gás, 2-3 alkalommal hetente, amely 3 hónapig 

tart, és ezután következik az elértek fenntartása. 

2009 óta vannak csoportok, mivel a csoportban 

végzett tevékenység szociális szempontból is 

kedvezőbb, mint az egyéni tréning. Új emberek-

kel találkozhatnak, új kapcsolatokat építhetnek 

ki az erőnléti és egyensúlyi feladatok végzése 

során. 

A csoportban végzett tréning két szinten folyik: 

egy terápiás csoport szintjén és egy megelőző 

csoport szintjén. 

 A terápiás csoportban fizioterapeutával vég-

zik a gyakorlatokat a résztvevők, akik a saját 

otthonukból érkeztek önként, vagy az orvos 

utasítására kerülnek be a csoportba. 

 Novemberben 3 csoport volt, összesen 67 

résztvevővel. 

 Amint elég erőssé válik a személy, akkor lép 

egy szintet feljebb a megelőző csoportba. 

 Ezeket a csoportokat (megelőző csoport) 

önkéntes terapeuták vezetik, akiket a fiziote-

rapeuta tanít be. Nem kapnak a tevékenysé-

gükért fizetést, csak visszacsatolást, vala-

mint esetenként ajándékkártyát. 

 A tréning programja új-zélandi gyakorlatso-

ron alapszik és 40-60%-os csökkenéshez 

vezet az esések számában. 

 Ez a program egy államilag elismert projekt 

része, és van otthon végezhető változata is. 

 Továbbá tájékoztattak minket arról, hogy 

Magyarországon is volt képzés 2015 au-

gusztusában 10 fő részére, tehát hamarosan 

hazánkban is találkozhatunk a programmal 

és hatásaival. 

 

A mindennapi rehabilitációval kapcsolatban is 

került bemutatásra egy projekt, amely a tréning 

hatásait vizsgálta. 

 A projekt 2014 októberében kezdődött és 

2015 decemberéig tartott. 16 gondozott vett 

részt a vizsgálaton. 

 A program a személyes célok meghatározá-

sával kezdődik, szoros együttműködés ala-

kul ki a felek között (gondozott-gondozó). A 

tréning otthon van, illetve a ház körül. 

 Az állapotfelmérések a következő időpon-

tokban történtek meg: kezdetben, 10. hét, 6. 

hónap és 12. hónap után. 

 A program célja, hogy visszaadja az önbi-

zalmat a páciens számára a saját képességei 

iránt. 
. 

A személyes motiváció alakí-

totta ki a tréningeket.  

Látogatás Oppegårdban  
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Oppegård Önkormányzata 

A község 27 000 fő lakossal rendelkezik, 37 km2-

en. 1700 fő önkormányzati alkalmazott dolgozik a 

közszférában és az önkormányzatot három telepü-

lés alkotja. A városra jellemző az elég magas szá-

mú és jól képzett munkaerő-állomány, ennek 

megfelelően az átlagbérek is igen magasak. 

A lakosság száma 20-25%-al fog megnőni 2040-

re, a 80 év felettiek száma viszont drasztikusan 

megnő (majdnem kétszeresére), és ez ki fog hatni 

a foglalkoztatottságra is. 

Az önkormányzat három idősotthont működtet, és 

biztosítania kell a különböző intézmények közötti 

zavartalan átjárást, áthelyezést. 

Célja az önkormányzatnak továbbá az, hogy a sok 

részmunkaidőben foglalkoztatott személyt, teljes 

munkaidőben foglalkoztathassa. 

Kiemelték az előadók, hogy a női foglalkoztatot-

tak nagy része (kb. 80%) teljes munkaidős. Ez 

viszont kontrasztot alkot az önkormányzati  

 

 

szektorban dolgozók arányával, ahol a női munka-

vállalók csupán 53%-át foglalkoztatják teljes 

munkaidőben. 

Az 1980-as évektől sok a részmunkaidőben dol-

gozók száma, amely a mai napig problémát jelent. 

A helyzetet az is súlyosbítja, hogy sokan nem is 

szeretnének teljes munkaidős foglalkoztatásban 

dolgozni, részmunkaidőben dolgozni egyfajta ha-

gyománnyá alakult.  

Oppegård község 

Norvégiában községek a legkisebb közigazga-

tási egységek a községek. 

A községek általában több településből állnak, 

ám nem rendelkeznek önálló, helyi önkor-

mányzati jogokkal.  

Oppegård község székhelye 

Kolbotn, a község Akershus me-

gyében található, Oslo megye 

szomszédságában 

Oppegård-ban - 2015. november 4. 

Oppegård  
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Idősellátás Oppegård-ban 

Speciális apartmanok 

Az idősellátással kapcsolatban speciális apartma-

nokat alakítottak ki, ahol nagyrészt önállóan képe-

sek ellátni magukat az idősek. Az önkormányzat 3 

ilyen központot működtet, a legnagyobb 85 apart-

mant koordinál. Az önkormányzatnál egy teljes 

osztály foglalkozik ezzel a területtel a nap 24 órá-

jában, a hét minden napján. Egy 4. központot is 

létre kívánnak hozni a közeljövőben, amely így 60-

70 db apartmannal többet jelentene. 

Az ellátási forma esetében nincs belépési díj, az 

önkormányzat az apartman tulajdonosa, az ottlakó 

havi bérleti díjat fizet. 

Az állam is támogatást nyújt a fenntartáshoz, illet-

ve előírásokat határoz meg az apartman méreteit 

illetően (egy apartman kb. 50 m2 területtel rendel-

kezik). 

Otthoni ellátás 

Az önkormányzat költségvetéséből 60 millió NOK

-át tesz ki az otthoni ellátás fenntartása. A telepü-

lést 4 körzetre osztották, költségkímélés illetve 

környezetük óvása céljából elektromos autókat ve-

zetnek és elektromos biciklikkel látják el a gondo-

zók a feladataikat. 

Az ellátás formáját és mértékét az igény határozza 

meg, bizonyos szolgáltatások ingyenesek, amelyek 

az egészségügyi alapellátás részét képezik. 

Az ellátások esetében a díjszabás a jövedelem 

függvénye. A meghatározott keretösszegnél keve-

sebb jövedelemmel rendelkezőknél arányosítanak 

és úgy alakítják ki, hogy a gondozottak a nyugdí-

juknak ne a teljes egészét kelljen befizetni. 

Az önkormányzat illetékes osztályát a kórház kere-

si fel, és együtt dolgozzák ki a páciens számára a 

megfelelő ellátást. (A házi orvossal is konzultálnak 

az esetleges gyógyszeres kezelést illetően.) 

4 hét majd 6 hónap elteltével újra megvizsgálják a 

páciens állapotát, és amennyiben szükséges, vál-

toztatnak az ellátáson. 

 

Intézménylátogatás 

Greverud sykehjem nevű idősek otthonában tet-

tünk látogatást, ahol a szervezet osztályra bontottan 

foglalkozik az idősekkel. 

Az intézmény saját orvost, specialistákat foglal-

koztat az ápolók és gondozók mellett. Ezen felül 

külön termet biztosítanak külsős terapeuták és fog-

lalkozásaik számára. 

A vacsorát egy oslo-i cég biztosítja, az egyéb étke-

zéseket a melegítő konyhában készítik el. 

Az idősek otthona költségvetése mintegy 55 millió 

norvég koronát tesz ki. 

Az intézmény 110 fős személyzetéből 79 főt fog-

lalkoztat teljes munkaidőben, amelynek 60%-a se-

gédápoló és 40%-a szakképzett ápolót jelent, de a 

képzetlen munkaerő is elkezdi a képzést. 

A 72 benntakó gondozott közül 54 fő hosszú távra 

költözött az otthonba, 18 fő határozott időre tette 

ezt. Ezen felül 30 főt nappali ellátás keretében gon-

doznak. 

Az intézményben a standard szoba mérete 22-24 

m2/személy, amely magában foglalja a fürdőszobát 

is. A hosszútávon ott élők saját szobával rendel-

keznek, ahová személyes tárgyaikat, akár saját bú-

toraikat is bevihetik. 

Látogatás egy apartmanban, ahol a demenciával kezelt bete-

gek élhetnek 24 órás felügyelet mellett 
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Øvre Eiker Önkormányzata 

Következő nap Øvre Eiker Önkormányzatához lá-

togattunk el. A Szövetség delegációját és a magyar 

idősellátást Dr. Sütő László alelnök (Marcali város 

polgármestere) mutatta be, majd a vendéglátó ön-

kormányzat egészségügyi és ápolási osztályának 

vezetője tartott előadást az önkormányzatról. 

Øvre Eiker Önkormányzatához három település 

tartozik, a közigazgatási központja Hokksund köz-

ség. Az önkormányzat 18 ezer lakossal rendelke-

zik. 

A szervezeti felépítés szerint az egészségügyi és 

ápolási osztály a jegyző alá tartozik. Körülbelül 

1200 önkormányzati alkalmazottat foglalkoztatnak. 

Az osztály hatáskörébe tartozik a házi segítség-

nyújtás, az idősotthonok működtetése, pszichiátriai 

ellátás, fogyatékkal élők segítése, a gyermekvéde-

lem és családügy. 

Az önkormányzat költségvetésének bevételi olda-

lán 36%-ot az állami támogatás, 35%-ot a saját 

adóbevételek és 10%-ot a szolgáltatási díjbevételek 

tesz ki, az önkormányzatnak egyéb bevételei is 

vannak, amelyek meghatározása nem történt meg 

az előadáson. A kiadási oldalon a legnagyobb ösz-

szeget, a költségvetés 40%-át a szociális ellátások-

ra költik. 21%-ot fordítanak az oktatásra és 13%-ot 

a bölcsődei és óvodai ellátásra. 

Az osztály költségvetését a központi kormányzat, 

az önkormányzat, az ellátást igénybevevők és ro-

konaik hozzájárulásai teszik ki. Az ellátottak hoz-

zájárulásának összegét az önkormányzat határozza 

meg. 

Havonta 1158 fő veszi igénybe az önkormányzat 

szolgáltatásait. 

Intézménylátogatás – Hokksund 

Egy rövid sétát tettünk az idősek otthonának kony-

hájában. A modern technikával felszerelt konyhá-

ban láthattuk, hogy milyen eszközökkel és alap-

anyagok felhasználásával készül a meleg étel. Az 

intézmény konyhája 300 adag ételt képes elkészíte-

ni, amelynek nagy része kiszállításra kerül. Nagy 

hangsúlyt fektetnek az egészséges, kiegyensúlyo-

zott táplálkozásra, ennek jegyében készülnek az 

ételek. 

Az intézményről az otthon egyik orvosa tartott rö-

vid ismertetőt. A különálló rehabilitációs részlegen 

rövid időre tudják fogadni a pácienseket, ahol 

hospice szolgáltatást és nappali ellátást igényelhet-

nek a gondozottak. Ezzel a részleggel segítik elő, 

hogy a kórházakba felvettek számát és a kórházban 

töltött időt csökkentsék, amely a nemzeti koordiná-

ciós reform részét képezi. 

Akut betegek számára is kialakítottak részleget, 

ahol a stabil állapotú és egyértelmű diagnózissal 

rendelkező gondozottakat tudják ellátni.  

Előadás Øvre Eiker –ről 

Látogatás az idősek otthona konyhájában 
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Øvre Eiker-i példa 

Mint ahogyan egész Norvégiára jellemzően, itt is a 

megelőzésre koncentrálnak. Az Øvre Eiker Önkor-

mányzatára jellemző, hogy kiemelt hangsúlyt fek-

tetnek a táplálkozásra. 

A statisztikák kimutatják, ahogy az idős emberek 

száma nő, egyre gyakrabban találkoznak rosszul 

táplálkozó és nem elég táplálékot fogyasztó idő-

sekkel. A kiegyensúlyozatlan táplálkozás fő oka a 

betegségek kialakulása. Ez egyre gyakoribb prob-

léma és rendkívül súlyos következményekkel jár az 

idősek számára. 

Az idősek 38%-ánál vehető észre az alultápláltság, 

amely meghosszabbítja a kórházi tartózkodást, 

nem gyógyulnak megfelelően a betegek és növeli a 

halál bekövetkezésének kockázatát. 

Az alultápláltságnak gazdasági vonzatai is vannak: 

az önkormányzatok, az állam biztosította szociális 

ellátásokra lesz szükségük. 

A megelőzés érdekében vizsgálatot indítottak a 

táplálkozási szokásokról, azt kiemelve, hogy mi-

lyen hatással van a gyógyszeres kezelés a táplálko-

zásra. Tanulmányokra nagy szükség van, amely a 

technológia és forráshiány miatt jelent kihívást. 

Későbbi terveikben szerepel egy tudományos pro-

jekt, melyben felmérést készítenének a gondozot-

tak táplálkozási szokásai kapcsán. Illetve, hogy a 

különböző diéták, táplálkozási formák milyen ha-

tással vannak a testsúlyra. A mindennapi élet tevé-

kenységei, a gyógyszeres kezelések hogyan befo-

lyásolják táplálkozást, és ez által a testsúlyt. 

Intézménylátogatás – Øvre Eiker 

A következő helyszíni látogatásunk egy napközbe-

ni ellátást nyújtó centrumban volt, ahol a napköz-

beni ellátás mellett kényelmi szolgáltatásokat is 

nyújtanak az időseknek, és az odalátogatóknak is. 

Az intézmény nyitott mindenki számára, de első-

sorban az időskorúak veszik igénybe a szolgáltatá-

sokat, mint fodrászat, lábkezelés. De van arra is 

lehetőség, hogy a segédeszközzel élők műszereit 

megvizsgálják és beállítsák, ha szükséges (pl. hal-

lókészülék). A centrumban többféle tréning közül 

választhatnak, amellyel fejleszthetik egyensúlyu-

kat, erőnlétüket. Emellett klubbok is működnek az 

épületben, ahol társasjátékokat játszhatnak és em-

beri, közösségi kapcsolatokat alakíthatnak ki. 

Norvégiában a cél elsősorban az idősellátásnál az, 

hogy minél tovább otthon maradhasson az ember, 

minél tovább képes legyen önállóan ellátni magát, 

függetlenül élni. Ezért fontos, hogy ilyen napközi 

intézmények álljanak az idősek rendelkezésére. 

Mindezek mellett jelzőrendszer kiépítésére, házi 

gondozásra, rövid benntartózkodásra és rehabilitá-

cióra is lehetőség van. Az önkormányzat részéről 

előnyt jelent az, hogy az összes szolgáltatást egy 

vezető felügyeli és koordinálja, ezzel megkönnyít-

ve az átjárhatóságot. 

Fontos, hogy jó kapcsolat van az egyes részek kö-

zött, a megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek 

az ott dolgozók, és biztosított a megfelelő eszköz 

ellátottságuk is. A leglényegesebb az, hogy a veze-

tők és a dolgozók célja közös. 

Viszont a változó igényeket nem lehet figyelmen 

kívül hagyni. Az idősek jó része szociálisan aktív, 

a kényelmes élethez szokott, ezáltal nőnek az elvá-

rásaik, amelyeknek meg kell felelni. Egyre több 

önkéntesre lesz szükség, akik segítik az önkor-

mányzati dolgozók munkáját. Az önkéntesek első-

sorban abban segítenek, hogy a meleg ételt eljuttat-

ják a gondozottakhoz. 

Ezután került bemutatásra az ún. jóléti technológia, 

amely használatára egyre jobban odafigyelnek és 

használják a mindennapokban. A fókusz itt is a 

felhasználón van, a felhasználó megtalálása, majd 

igényeinek felmérése a feladat. A különböző fel-

használók igényeire szabják az eszközöket, ezzel is 

könnyítve mind a páciensek mindennapjait, mind a 

szolgáltatást nyújtók munkáját, mind a rokonok és 

családtagok életét. 

A jóléti technológia 20%-a maga a technológia, és 

80%-a pedig a logisztika, a munkamegosztás. A 

technológia alatt a ma rendelkezésre álló eszközö-

ket értjük: iPad, Tablet, stb., amely segítségével a 

gondozó naprakészen vezeti az esetleges változáso-

kat, eseményeket, igényeket. 

2016. évre vonatkozó terveik között szerepel elesés 

jelző rendszer kialakítása, kiépítése; gyógyszer be-

szedésére figyelmeztető készülékek beszerzés; fo-

lyamatos tréningek a felhasználók és a személyzet 

számára, hogy a rutint valódi munka közben sze-

rezzék meg. 
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Intézménylátogatás – Øvre Eiker 

Az előadásokat követően az önkormányzat által 

fenntartott, a demenciában szenvedő betegek szá-

mára létrehozott központba látogattunk el. Megfi-

gyelhettük a zene jótékony hatását, valamint meg-

tekinthettük a központ apartmanházait is. 

A központ demens részlegén állandó, éjjel-nappali 

felügyelet van, emiatt nem csak a betegek, hanem a 

gondozók számára is kényelmes környezetet bizto-

sítanak. 

 

A nap utolsó állomása egy információs központ 

volt, ahol a szakemberek az információk átadásáról 

gondoskodnak kiadványaik, információs napok, 

személyes tanácsadás, tréningek segítségével. A 

tréning csoportjai nem csak fizikai gyakorlatok 

végzésére szerveződnek, hanem elméleti ismerete-

ket is kapnak az egészségmegőrzéssel, helyes táp-

lálkozással kapcsolatban. 

A csoportokkal instruktor foglalkozik 3 hónapon 

keresztül, majd a csoport egy tagja veszi át az inst-

ruktor szerepét. Ottjártunkkor a 3. induló csoport 

már a 3. hetében járt. A csoport 30 fős, a legidő-

sebb tagja 94 éves. Ezek a csoportok nem csak az 

idősek számára nyitottak. Több kor szerinti célcso-

port van, amelyek további bővítésén dolgoznak. 

A Szövetség és a delegáció bemutatása  Øvre Eiker -ben (Dr. Sütő László, alelnök) 

A zene jótékony hatása 
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Intézménylátogatás – Osló 

A tanulmányutunk utolsó napján Osló legnagyobb 

kórházába tettünk látogatást, ahol az „Almas Hus”-t 

tekintettük meg. „Alma háza” egy olyan bemutató-

terem, ahol egy demenciával küzdő idős hölgy laká-

sát rendezték be. 

A lakás lehetővé teszi, hogy a mentális problémával 

rendelkezők otthon maradhassanak, a saját környe-

zetükben élhessenek minél tovább. A lakás berende-

zése, elrendezése, eszközök és technológiák a kész-

ségeket, képességeket fejlesztik, biztonságot adnak, 

segítik a közlekedést és a mindennapi tevékenysé-

gek elvégzését. 

A színek is fontos szerepet játszanak, továbbá nyo-

más- és mozgásérzékelők vannak elhelyezve a pad-

ló alatt, az ágyban. Elektronikus gyógyszeradagoló-

val is találkozhattunk, amely hanggal és fénnyel is 

jelez, ha eljött a gyógyszer bevételének ideje. Eze-

ken felül GPS-szel, vészjelző gombbal ellátott tele-

fon, riasztó- és jelzőkészüléket is választhat a páci-

ens. 

A szobában elhelyezhető egy hordozható tűzoltó 

készülék, amely vízpára segítségével oltja el a tüzet. 

A fürdőszobában minden állítható magasságú, és 

kapaszkodókkal van ellátva, hogy ezzel is könnyít-

sék a mindennapi tevékenységeket. 

A bemutatóterem nappali szobája 

„Almas Hus” - „Alma háza” 

Előadás Osló legnagyobb kórházában 

Választható technikai eszközök 
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Norvég tanulmányút 

A tanulmányút során jól megfigyelhető volt, 

hogy a norvég idősellátásban a prevencióra fek-

tetik a legnagyobb hangsúlyt. Arra törekednek, 

hogy minél tovább otthon maradhassanak az 

idősek, minél tovább képesek legyenek függet-

lenül és önállóan ellátni magukat, végezni min-

dennapi tevékenységüket. 

Azt is megtapasztalhattuk, hogy milyen kihívá-

sokkal szembesülnek a gondozók, a gondozot-

tak és az önkormányzat vezetői. 

A tanulmányút nagyban hozzájárulhat ahhoz, 

hogy résztvevők a látottakat és hallottakat ala-

pul véve akár meg is valósíthassák a norvég 

példaértékű törekvéseket, amellyel az idősek 

mindennapjait tehetik könnyebbé, élhetőbbé. 

Előadás a demenciában szenvedő betegek kezeléséről 

Belső, zárt udvar egy oppegård-i idősotthonban Kolben Kulturhus - Kulturális Központ Oppegård-ban 

„Almas Hus” - a mozgásérzékelővel felszerelt hálószoba 

Előadás a csoportos terápiákról 
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Az idősödés társadalompolitikai kihívásai Magyarországon 

Egy 2013. évi parlament számára készült tanulmány szerint: 

 „Az idősödés nem önmagában véve problematikus, hanem abból a szempontból, hogy sem a gazdaság, 

sem a társadalmi ellátórendszerek nem készültek fel átfogó reformokra az ellátórendszerek fenntarthatósá-

ga érdekében.  

1. A nyugdíjak, szociális és egészségügyi kiadások egyre nagyobb terhet rónak a társadalomra. 2009. év 

elején 3 millió 31 ezren részesültek nyugdíjban, járadékban vagy nyugdíjszerű ellátásban. Az ellátottak 

57%-a öregségi nyugdíjban részesült. A nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások forint összege és a GDP-

hez viszonyított aránya folyamatos növekedést mutat, 2007-ben a GDP 10,9%-át fordították az ellátá-

sokra, 2008-ban már 11,6%-át. Az öregségi nyugdíjasok 1 főre jutó átlag nyugdíja 2009.01.01-én 

93.256 Ft (KSH, 2009.). Az átlagkeresetek és a nyugdíjak közötti olló az elmúlt években jelentős mér-

tékben zárult, a nyugdíj összege közelebb került a nettó keresetekhez. 

2. A demográfiai változások és az individualizációs folyamatok azt is jelentik, hogy a családok egyre ke-

vésbé töltik be a természetes védőháló szerepét, a gondozási funkciókat, emiatt az intézményes ellátá-

sok arányának és jelentőségének növekedését eredményezi. (A család instabilitása, válás, eltérő érték-

rend, a munka világának az átalakulása – preferált az egyedülálló munkavállaló, külföldi munka, stb.-, 

növekvő munkanélküliség). 

3. Munkanélküliség. Csökkennek a munkaadói és a munkavállalói bevételek, így az állami hozzájárulás 

mértékét növelni kellett az ellátások fedezésére. Az állam, mint a jóléti-ellátórendszer legfontosabb sze-

replője igyekszik megőrizni állampolgárai biztonságát, ugyanakkor eszközei végesek, bevételei a kiadá-

sok jelentős emelkedése mellett csökkentek a munka világában bekövetkezett változások miatt. A felosz-

tó, kirovó rendszer nem tartható fenn emiatt. 

4. A nyugdíjrendszer átalakítása válik szükségessé: nyugdíjkorhatárok felemelése és a járulékok emelése, 

az öngondoskodás előtérbe helyezése. Az öngondoskodó nyugdíjrendszernek nálunk nincsenek hagyo-

mányai, feltételei, félő, hogy konzerválná a meglévő társadalmi különbségeket. 

5. A jelenlegi gazdasági működés nem alapozza meg a stabil munkaerő piaci feltételeket, foglalkoztatást, 

megfelelő szintű jövedelmet. A pályakezdés bizonytalanságai, a fekete és a szürkegazdaság az öngon-

doskodást akadályozza. 

6. Veszélyezteti a társadalmi szolidaritás fenntarthatóságát: a fiatalabb generációk úgy tekintenek a 

nyugdíjasokra, mint kiváltságos csoportra, akik a legtöbb hasznot húzzák a szociális költségvetésből, 

ellátórendszerből. A fiatalok, a gyermekes családokból kerülnek ki az új szegények, így elsősorban őket 

kellene támogatni, amit azonban az idősek számára nyújtott, egyre növekvő kiadások nem tesznek lehe-

tővé. 

7. Az idősek egyre erőteljesebbé váló politikai hatalma számos esetben vezet a kiadások növeléséhez. A 

társadalmi kockázat abban rejlik, hogy mindezen folyamatok egy gazdaságilag labilis korszakban kö-

vetkeznek be, melyben a munka világa, a foglalkoztatás biztonsága és a családok szerkezete rendül 

meg. 

Az időskorral kapcsolatos szemléletváltozásra van szükség. A Nemzeti Idősügyi Stratégia (NIS) társada-

lomképének alapja: hogy minden korcsoportnak megfelelő esélye legyen teljes értékű aktív és méltó életre, 

az élet utolsó szakaszának humánus befejezésére.” (Udvari Andrea: Idősellátás helyzete Magyarországon, 

2013.) 

Idősellátás Magyarországon 

2016. 
(tanulmány) 
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Az időspolitika a szociálpolitikán belül a társadalom idős tagjainak társa-

dalmi, gazdasági, kulturális, jóléti helyzetének javítását, további romlását 

megakadályozó közéleti, kormányzati tevékenység. Az úgynevezett hosz-

szú élettartamhoz fűződő politika egy új aktív korosztályhoz és szakmai 

tevékenységekhez kapcsolódik, erősíti a generációk közötti kölcsönös és 

egyetemes felelősségvállalást, a magas kort megért személyek érdekében.  

 

 Az időspolitika hosszú távú célkitűzései jellemzően a következők:  

 a születéskor várható élettartam növekedésének elősegítése;  

 az egészségben eltöltött évek számának növelése;  

 az aktív élet fenntartása;  

 az időskori jövedelembiztonság megteremtése;  

 a társadalmi integráció erősítése, a különböző szolgáltatások 

(egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális stb.) összehangolása az 

idősödők és idősek szükségleteinek és érdekeinek figyelembevételé-

vel;  

 az idősek digitális írástudatlanságának csökkentése és élethosszig tar-

tó tanulásának támogatása a digitális tananyagok hozzáférhetőségének 

biztosításával;  

 az aktív idősödés feltételeinek erősítése, amely nem csupán a fizikai 

aktivitást, a munkaerőpiacon maradást jelenti, hanem a társadalmi, 

kulturális, civil életben való aktív részvételt is;  

 az idősödési folyamat „menedzsmentjének” elterjesztése már fiatal-

korban;  

 a társadalmi szemléletváltás az idősödésnek mind a gazdasági, mind a 

társadalmi megítélését és megélését illetően.  

 

 A hosszú élettartam egyúttal kollektív kihívást is jelent az országok, a 

gondozási rendszerek számára és a nemzeti szolidaritás egésze szempont-

jából is. Az idős korosztályon belül nő a nagyon idősek (80 év felett) ará-

nya. Az európai társadalmak növekvő mértékben szembesülnek az idősö-

déssel kapcsolatos problémákkal. A jelenlegi demográfiai trendek szerint 

az emberek tovább élnek, kevesebb gyermeket vállalnak, korábban men-

nek nyugdíjba. Ez jelentős egyensúlyhiányhoz vezethet a generációk kö-

zött (korfa felbillenése). Szakértők szerint az egyensúlyhiány mélyreható 

változásokat idéz elő a munkaerőpiacon, a szociális ellátó- és védelmi 

rendszerben, az egészségügyi rendszerben és a társadalmi integráció fo-

lyamataiban. 

 _________________________________________________________  

Az ENSZ 1991-ben fogadta el az Idős Emberekkel Foglalkozó Alapelveit 

(egész életen át tartó függetlenség, részvétel, gondoskodás, önmegvalósí-

tás, méltóság). Az Idősek nemzetközi éve (1999) kapcsán az alapelvek 

kiterjesztése érdekében célul tűzte ki a minden korosztály számára kedve-

ző társadalom kialakítását. Az ENSZ Egészségügyi Szervezete, a WHO 

2002-ben publikálta az idősügyi politikát meghatározó alapdokumentu-

mát, az Aktív Időskort (Active Ageing – Policy Framework). 

2010-ben az ENSZ Közgyűlése határozatával létrehozta Idősügyi Munka-

csoportját (OEWG) az idősek jogainak aktív érvényesítésért. A WHO 

2011-ben adta ki jelentését az Idősekkel kapcsolatos rossz bánásmód 

megelőzéséért. (infojegyzet 2015/34. 2015.június 8.) 

Időspolitika társadalom-

politikai jelentősége 

Nemzetközi vonatkozá-

sok 
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Magyarország Alaptörvénye ér telmében a magyar  állam külön véde-

lemben részesíti az időseket. Az Alaptörvény XIX. cikk 4) bekezdése sze-

rint „Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szoli-

daritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és ön-

kéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé téte-

lével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a 

nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja.”  

Az öregségi nyugdíjakat a társadalombiztosítási nyugellátásokról szóló 

1997. évi LXXXI. törvény (Továbbiakban: Tny.) szabályozza. Magyaror-

szágon jelenleg is folyó átfogó nyugdíjreform célja a rövid-, közép- és 

hosszútávon egyaránt finanszírozhatatlan, az államháztartás egyensúlyát 

végletesen felborító hárompilléres rendszerből történő visszatérés az EU 

18 országa által működtetett, részben szolidaritási alapú, részben önkéntes 

biztosítási jellegű kétpilléres rendszerbe. Az elmúlt húsz évben a magyar 

nyugdíjrendszer több részben került átalakításra.  

 

A korábbi, hárompilléres nyugdíjrendszer (I. pillér: állami nyugdíjrend-

szer, II. pillér: magánnyugdíjpénztárak, III. pillér: önkéntes nyugdíjpénz-

tárak) átalakult. Jelenleg a Magyar nyugdíjrendszer két pilléren nyugszik 

(I. pillér: állami nyugdíjrendszer, II. pillér: önkéntes nyugdíjpénztárak). 

Az aktív dolgozók bruttó keresetéből levont 10%-os egyéni nyugdíjjáru-

lék 2010. november 1-jétől teljes egészében a Nyugdíjbiztosítási Alapba 

kerül befizetésre. Az önkéntes pénztár a tagok által befizetett tagdíjakat, 

munkáltatói hozzájárulásokat (munkáltató által átvállalt tagdíjakat), ado-

mányokat gyűjti, azokat befekteti, és a befizetések - működési alapra jutó 

összeggel csökkentett - részét és az azokon elért hozamokat a tagok egyé-

ni számláján jóváírja. Az önkéntes nyugdíjpénztári rendszer te-

hát tőkefedezeti elven működik.  

Az ország nyugdíjrendszerének fenntarthatósága a foglalkoztatottság 

hosszú távú szintjétől és a demográfia helyzettől függ. A nyugdíjszerű 

ellátásokra fordított költségvetési hozzájárulás összege azonban folyama-

tosan emelkedik. Szakértők szerint a nyugdíjkorhatár további emelése és 

az aktív nyugdíjaskor fejlesztése elengedhetetlen (ld. Kovács 2010). A 

társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorha-

tára azoknak, akik 1957-ben születettek már 65-éves kor, és mindez 2022-

re fog majd teljesülni először. 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugel-

látások: az öregségi nyugdíj. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer ke-

retében járó hozzátartozói nyugellátások: az özvegyi nyugdíj, az árvaellá-

tás, a szülői nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, és az özvegyi 

járadék.  

 

A hazai időspolitika dokumentumai: az Idősügyi Nemzeti Stratégia 

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

[1087/2010. (IV. 9.) Korm. határozat], amely az aktív időskor elveit rög-

zíti.  

 

 

Idősellátás 

Magyarországon 

Jogszabályi háttér 
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E dokumentumok szerint a sikeres öregedés lényege, hogy a humán 

életkapacitáson belül minél hosszabban fenntartható egészségben éljen az 

egyén. A fenntartható egészség fogalma többet jelent, mint a konvencio-

nálisan használt egyészség fogalom. 

Tartalmazza az öregedés tudományosan alapozott értelmezését, miszerint 

az emberi öregedés nem krónikus betegség(ek) összessége, mely minden 

szempontból megsemmisüléssel végződik, hanem az előbbiekben megha-

tározott folyamatában időbeni (normál) változások egyedi kialakulása, 

esélyek és kockázatok szerint. 

 

A normál öregedés során végbemenő változások a biológiai programnak 

megfelelően egyéni különbségekkel érintik a szervezetet, sejtszinttől, szö-

veti-, szervi- és szabályozóműködések szintjéig egyaránt, egységnyitől a 

kombinált formákig. 

Ennek a folyamatnak az eredménye az, hogy az érintett szervi működések 

kapacitása (tól-ig teljesítmények) beszűkül ugyan, de a homeosztázisa 

megmarad. Ily módon azonban sérülékenyebbé válik, és kóros változá-

sokra hajlamosíthat. A homeosztázis felborulása már nem csak a működés 

kapacitásának beszűkülését eredményezi, hanem dekompenzálja a műkö-

déseket, kóros reakciókat, vagy folyamatokat eredményezve. 

 

Az egyedileg zajló normál öregedési változások és a hozzájuk társuló, 

vagy általuk kialakuló kóros történések kombinációi jelentik az öregedés 

és öregkor sajátos problémáit, kihívásait orvosnak, egészségügyi és szoci-

ális ellátónak, érintettnek és családjának egyaránt. 

 

Ezek figyelembevételével kell és lehet értelmezni, kezelni az öregedés és 

öregkor fenntartható egészségének és betegségeinek feladatait, megelő-

zésben, megőrzésben, diagnosztikában, gyógyításban, rehabilitálásban, és 

követéses ápolás – gondozásban. 

 

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok szo-

ciális alapellátási kötelezettségét. 

 

Az 1993. évi III. törvény „a szociális igazgatásról és a szociális ellátások-

ról „(továbbiakban: Szt.) foglalj magában az időskorúak által önkor-

mányzattól igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátásokat, vala-

mint a számukra nyújtható szociális szolgáltatásokat (az alapszolgáltatá-

sokat, és a szakosított ellátási formákat). 

 

Az állam elsősorban mint finanszírozó, a települési önkormányzatok vagy 

mint a szolgáltatást megszervezők, vagy mint szolgáltatók jelentek meg, 

de végső soron az ellátási kötelezettség e törvény szerint máig egyértel-

műen az önkormányzatoké. 

 

Az időskorú személyek is kerülhetnek olyan élethelyzetbe, amely miatt 

átmenetileg segítségre szorulnak. Nyugellátásuk összegétől függően, a 

lakóhelyük szerinti Járási Hivataloktól, illetve az önkormányzattól kérhet-

nek segítséget. 

Idősellátás 

Magyarországon 

Jogszabályi háttér 

Idősügyi Nemzeti Stratégia 

[81/2009 (X.2.) OGY hatá-

rozat] 

 

Cselekvési Terv 

[1087/2010. (IV. 9.) Korm. 

határozat] 
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Szociális rászorultság esetén a járási hivatal:  

 Időskorúak járadékát: a megélhetést biztosítójövedelemmel nem 

rendelkező időskorúak részére nyújtott támogatás. Fő szabályként 

azoknak biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkor-

határuk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve 

az egy főre eső havi jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 80 %-át.   

 Ápolási díjat (Szt. 41.§ (1), a 43.§ és a 43/A.§ (1) bekezdése sze-

rint): a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 

nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.  

 

Szociális rászorultság esetén a települési önkormányzat képviselő tes-

tülete 

A képviselőtestület, az Szt. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és 

természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben 

meghatározott feltételek alapján pénzbeli vagy természetbeni formá-

ban 

 települési támogatást állapít meg: 

 lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

 a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolá-

sát, gondozását végző személy részére, 

 gyógyszerkiadások viseléséhez. 

 

 _________________________________________________________  

 

Természetbeni szociális ellátásként a járási hivatal 

 közgyógyellátást Szt. 50.§ (1) bekezdés szer inti alanyi közgyógyel-

látást, és az 50.§ (2) bekezdés szerinti normatív közgyógyellátást)  

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg. 

 

 _________________________________________________________  

 

A törvény egyértelműen leszögezi, hogy a szociálisan rászorultak részére 

a személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok bizto-

sítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszol-

gáltatásokat, és a szakosított ellátásokat. 

 

A szociális alapszolgáltatások nyújtását az Szt. 86.§-a az önkormány-

zatok kötelező feladataként határozza meg, lakónépesség szerinti te-

hervállalásnak megfelelően. Az állandó lakosok után járó központi 

költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás tartalmazza a tele-

pülési önkormányzatok szociális kiadásaihoz, valamint az éves költségve-

tési törvényben meghatározott szociális szolgáltatások működtetési költ-

ségeihez történő meghatározott összegű normatív állami hozzájárulást 

(Szt. 126.§). 

Az időseket érintő szociális alapszolgáltatások formái 

 falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,  

 szociális étkeztetés, 

 házi segítségnyújtás,  

 családsegítés,  

 időskorúak nappali ellátása,  

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

A Szociális törvény által 

szabályozott pénzbeli ellá-

tások 

A Szociális törvény által 

szabályozott természetben 

nyújtott szociális ellátások 

A Szociális törvény szemé-

lyes gondoskodást biztosí-

tó szociális szolgáltatásai 

Az alapszolgáltatásokat hely-

ben, az idős személyek saját 

otthonában, illetve a szűkebb 

lakókörnyezetében kell bizto-

sítani annak érdekében, hogy 

a lehető leghosszabb ideig 

meg tudják őrizni önálló 

életvitelüket, és segítséget 

kaphassanak egészségi álla-

potukból, mentális állapotuk-

ból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában. 
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Az időseket érintő személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított 

ellátások 

 falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,  

 szociális étkeztetés, 

 házi segítségnyújtás,  

 családsegítés,  

 időskorúak nappali ellátása,  

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

 

Szolgáltatások tartalmáról röviden 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások igénybevétele 

önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője szóbeli vagy 

írásbeli kérelmére, indítványára történik. A személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését a kérelemről dönteni 

jogosult személy, legtöbb esetben az intézményvezető intézkedése ala-

pozza meg. 

Az igénybevételi eljárás részeként legtöbb esetben vizsgálni kell a rászo-

rultságot is. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézmény 

vezetője az ellátást igénybevevőjével, illetve törvényes képviselőjével 

írásban megállapodást köt (kivéve: családsegítés, falu és tanyagondnoki 

szolgálat). A szolgáltatásokért az igénybevevő által fizetendő személyi 

térítési díj alapja, a fenntartó által megállapított önköltség alapú intézmé-

nyi térítési díj. 

 

Falugondnoki-tanyagondnoki szolgáltatások 

Célja, az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületei, valamint ta-

nyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az 

alapvető szükségletek kielégítését segítő közszolgáltatásokhoz való hoz-

zájutás biztosítása, továbbá egyéni, és közösségi szintű szükségletek 

(kulturális intézmények, egészségügyi ellátás, bevásárlás stb.) teljesítésé-

nek segítése. 

 

Alapfeladatai: 

 Közreműködés 

 Az étkeztetésben,  

 A házi segítségnyújtásban, 

 A közösségi és szociális információk szolgáltatásában. 

 Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 

 Háziorvosi rendelésre szállítás, 

 Az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 

 A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hoz-

zájutás biztosítása. 

 Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így 

 Az óvodába, iskolába szállítás,  

 Az egyéb gyermekszállítás. 

 

Kiegészítő feladatai: 

 A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szerve-

zése, segítése, 

 Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények 

továbbítása, 

 Az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb alapszolgáltatások 

biztosításában való közreműködés. 

 

A Szociális törvény szemé-

lyes gondoskodást biztosí-

tó szociális szolgáltatásai 
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Szociális étkeztetés 

Az étkeztetés feladata azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább 

napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodjon, akik azt önmaguk, illetve 

eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosí-

tani. 

A szociálisan rászorult igénybevevő a szolgáltatást az alábbi módon vehe-

ti igénybe a fenntartó által helyi rendeletben megállapított támogatott ét-

kezés formájában:  

Az étel 

a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással a főzőhelyen  

b) elvitelének saját éthordóban történő lehetővé tételével  

c) lakásra szállításával (a főzőhelyről történő lakásra szállítás biztosítá-

sával). 

 

Házi segítségnyújtás 

Hazánkban a Házi Segítségnyújtás az önkormányzatok időseket érintő 

legrégebbi alapszolgáltatása.  

 

A szolgáltatás hozzájárul ahhoz, hogy az igénybevevő életvitelének fenn-

tartását – szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében bizto-

sítja. Hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, 

szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és 

egészégi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, 

felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.   

A szolgáltatást igénybe vevők száma folyamatosan emelkedik, főként a 

szegényebb északi, keleti országrészben. 

A házi segítségnyújtásra fordított kiadások további növekedésének meg-

akadályozása céljából a kormány 2015-től megemelte a rászorulósági kü-

szöböt, 2016-tól ezt az intézkedését tovább gondolva az igénybevétel előtt 

még átfogóbb állapotfelmérés (úgynevezett gondozási szükséglet vizsgá-

lat) történik. Az állapotfelmérés eredménye dönt arról, hogy valaki jogo-

sult-e az ellátásra, vagy sem, amennyiben igen, akkor szociális segítésre, 

vagy személyi gondozásra jogosult-e, illetve arról, hogy számára naponta 

milyen időtartamban lehet a szolgáltatást nyújtani (36/2007. (XII.22.) 

SZMM rendelet „a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton 

alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes sza-

bályairól”).  A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik, 

az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel. 

Tevékenységéről „tevékenységnaplót vezet, melyet az igénybevevő alkal-

manként aláírásával igazol.  

 

A házi segítségnyújtás díjköteles szolgáltatás, mely a területi gondozást 

végző szociális gondozók útján, önkéntesen, naponta maximum 4 órában 

vehető igénybe. A díjat egyedi kérelemre rászorultsági alapon az önkor-

mányzat elengedheti, vagy mérsékelheti. Néhány önkormányzat az egész 

településen díjmentessé teszi a szolgáltatást. 

 

A szolgáltatás célja: 

a hiányzó családi gondoskodás nyújtása, 

az idős ember szociális helyzetének javítása, 

a tétlenséggel járó káros hatások kivédése, 

egészségi állapotának figyelemmel kísérése, 

higiénés szükségleteinek kielégítése. 

A Szociális törvény szemé-

lyes gondoskodást biztosí-

tó szociális szolgáltatásai 
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(Házi segítségnyújtás) 

2016. január 1-től a házi segítségnyújtás két tevékenységi formát foglal 

magában, a szociális segítést, és a személyi gondozást. 

 

Szociális segítés keretében az alábbi tevékenységeket kell biztosítani: 

 Lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

 Háztartási tevékenységben való közreműködést, 

 Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult ve-

szélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, 

 Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltö-

zés segítését. 

Személyi gondozás keretében 

 Az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntar-

tását, 

 A gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

 A szociális segítés keretében nyújtható feladatok elvégzését. 

A házi segítségnyújtás keretében személyi gondozásban részesülő sze-

mélyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni, mely egyé-

nekre lebontva tartalmazza a fejlesztési irányokat, és az ahhoz szükséges 

lépéseket. 

 

Családsegítés 

A családsegítés, a szociális és mentális problémák illetve egyéb krízis-

helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen 

helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, vala-

mint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

A szolgáltatás keretében biztosítani kell  

 A szociális és mentálhigiénés tanácsadást, 

 Az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni el-

látásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

megszervezését, 

 Aszociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zava-

rok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését 

 Közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csopor-

tos készségfejlesztést, 

 A kríziskezelést, és a nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő 

szolgáltatásokat. 

 

Időskorúak nappali ellátása 

A nappali ellátás célja 

 a hiányzó családi gondoskodás pótlása, 

 a gondozottak szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények 

közé juttatása, 

 egészségi, higiénés viszonyainak javítása, 

 tétlenséggel járó káros hatások kialakulásának megelőzése. 

 

A nappali ellátás feladata, hogy hajléktalan személyek és elsősorban a 

saját otthonukban élő, tizennyolcadik évüket betöltött, egészségi állapo-

tuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, ön-

maguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a 

napközbeni tartózkodásra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielé-

gítésére. A nappali ellátás lehetőséget biztosít az étkeztetésben részesü-

lőknek, hogy helyben elfogyaszthassák az ebédet, illetve reggelit és va-

csorát teljes térítés mellett igényeljenek. 

A Szociális törvény szemé-

lyes gondoskodást biztosí-

tó szociális szolgáltatásai 
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(Időskorúak nappali ellátása) 

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségügyi, mentális álla-

potuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi 

igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet 

biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítja, 

hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által 

egyaránt elérhető módon működjön.  

 

Az ellátás biztosításával az igénybe vevők tovább élvezhetik önrendelke-

zésüket, saját lakókörnyezetükben élhetik mindennapjaikat, személyiségi 

jogaikat önállóan gyakorolhatják, mindemellett biztosított a társas kap-

csolatok gyakorlása (kiegészíti a természetes támogató hálót: családi- 

szomszédi társadalmi kapcsolatok), a hasznos időtöltés. 

A nappali ellátás során kialakuló baráti és társas kapcsolatok az ellátott 

biztonságérzetét növelik, az egyén társadalomban betöltött helyét, szere-

pét erősítik. A nyugdíjazással, időskorral járó identitásvesztés megelőzhe-

tő, visszafordítható. 

 

A nappali ellátás szolgáltatásai különösen: 

 szabadidős programok szervezése, 

 szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakel-

látásokhoz való hozzájutás segítése, 

 hivatalos ügyek intézésének segítése, 

 munkavégzés lehetőségének szervezése, 

 életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 

 speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szerve-

zésének segítése. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja és feladata a saját otthonuk-

ban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a se-

gélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyaté-

kos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülő krízis helyzetek elhárítása.  

 

A szolgáltatás célja: 

 a hiányzó családi gondoskodás nyújtása, 

 az idős ember szociális helyzetének javítása, 

 az idős ember biztonságérzetének javítása, 

 egészségi állapotának figyelemmel kísérése. 

 

A szolgáltatás jelenleg nem tartozik az önkormányzatok kötelezően ellá-

tandó feladatai közé, de a szolgáltatás biztonsági elemei arra ösztönzik a 

települések vezetőit, hogy lehetőségeik szerint találjanak forrást a működ-

tetéséhez. 

Az igénybevételi eljárás részeként a szociális rászorultságot vizsgálni 

kell. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szo-

ciálisan rászorult 

 Egyedül élő 65 év feletti személy 

 Egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai személy, vagy 

 Két személyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyaté-

kos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja 

a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

A Szociális törvény szemé-

lyes gondoskodást biztosí-

tó szociális szolgáltatásai 
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(Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 

Többféle készülék van Magyarországon jelenleg forgalomban. Az egyik 

típusú rádióhullámokkal működik, a másik vezetékes telefonvonalra tele-

píthető. Mindkettőhöz tartozik egy csepp és ütés álló, testen viselhető pá-

nik gomb, melynek megnyomásával lehet riasztást leadni. 

A riasztás, az adó készülékkel kapcsolatban lévő 24 órás felügyeletet biz-

tosító központba érkezik be, mely azonnal riasztja a készülékhez tartozó 

ügyeletes gondozót, akinek 20 percen belül a helyszínre kell érkeznie, és 

meg kell tennie azokat a lépéseket, melyek az idős személy állapotának 

stabilizálásához szükségesek (ügyeletes orvos, mentő, rendőrség riasztá-

sa, megnyugtatás, gyógyszerbeadás stb.). 

 

A szolgáltatás feltétele továbbá, hogy a szolgáltató rendelkezzen valam-

ennyi igénybevevő lakásához tartozó kulccsal (lakás, kapu). 

A diszpécserközpontban az igénybevevővel kapcsolatos összes adat 

(személyes adatok, egészségügyi információk, hozzátartozók elérhetősé-

ge) rendelkezésre áll, hogy minél célzottabban végezhessék munkájukat.  

 

 _________________________________________________________  

 

Az állam az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeleté-

ben kijelölt szerv útján gondoskodik (aki jelenleg az Szociális és Gyer-

mekvédelmi Főigazgatóság). 

 

Időseket érintő ellátási formák 

 Ápolást gondozást nyújtó intézmény (idősek otthonai) 

 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (időskorúak gondozóháza) 

 

Idősek gondozóháza 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel legfel-

jebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak azoknak az idős-

korúaknak, vagy 18. életüket betöltött beteg személyeknek, akik betegsé-

gük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen önmagukról nem képe-

sek gondoskodni. 

 

Az átmeneti elhelyezés, különös méltánylást érdemlő esetben az intéz-

mény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, 

egy évvel meghosszabbítható. 

 

Idősek otthona 

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes 

öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek napi legalább háromszori 

étkezését, szükség szerinti ruházattal, illetve textiliával való ellátását, 

mentális gondozását, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi 

ellátását, valamint lakhatását (teljes körű ellátást) biztosítja, akiknek 

egészségi állapota rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igé-

nyel, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. 

 

Az idősek otthonán belül külön gondozási egységekben vagy csoportban 

kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott 

szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít 

meg. 

A Szociális törvény szemé-

lyes gondoskodást biztosí-

tó szociális szolgáltatásai 

Személyes gondoskodás 

keretébe tartozó szakosí-

tott ellátások (bentlakásos) 
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(Idősek otthona) 

Gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények az alábbiak: 

a) A demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az orvos-

szakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurólógiai Szakkollégi-

um által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, 

geriáter szakorvos szakvéleményével igazolt 

b) Az ellátást igénylő egyedül él, és  

 Nyolcvanadik életévét betöltötte, és  

 Hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátása 

vagy közműves villamos energia nélküli ingatlan, vagy 

 Hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok 

személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jog-

erős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával 

igazoltak 

 Fogyatékossági támogatásban részesül, és hiányzik az önkiszolgá-

lási képessége 

 i. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti 

rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül 

 munkaképességét 100 %-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os 

mértékű egészségkárosodást szenvedett, amely miatt önkiszolgálá-

si képessége hiányzik. 

 

 _________________________________________________________  

 

 Magyarország Alaptörvénye 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 1997. évi LXXXI. törvény „a társadalombiztosítási  nyugellátásról” 

 1993. évi III. törvény „a szociális igazgatásról és szociális ellátások-

ról” 

 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet „a személyes gondoskodást nyújtó szo-

ciális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” 

 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások igénybevételéről 

 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet „a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról” 

 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet „a szociális, gyermekjóléti és gyer-

mekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilván-

tartásáról és ellenőrzéséről” 

 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet „a gondozási szükséglet, valamint 

az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és 

igazolásának részletes szabályairól” 

 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet „a személyes gondoskodás igény-

bevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szak-

értői szervekre vonatkozó részletes szabályokról 

 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet „a személyes gondoskodást végző 

személyek adatainak működési nyilvántartásáról” 

 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet „a személyes gondoskodást végző 

személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról” 

 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet „az egyes szociális szolgáltatá-

sokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményéről 
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keretébe tartozó szakosí-

tott ellátások (bentlakásos) 
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Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége 
 

Az önkormányzati választások után, 1990. november 22-én alakult meg Jászberényben a Kisvárosi 

Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége. 

Az alapszabályt az 1991 februárjában tartott közgyűlésén fogadta el a testület. A Szövetség elnöke Dr. 

Magyar Levente, Jászberény Város polgármestere lett, aki 1991. február 01-től 2006. október 01-

ig sikeresen tevékenykedett ebben a pozícióban. 

 

2006-2010 között Dr. Sütő László Marcali Város polgármestere töltötte be az elnöki posztot. 

 

2010-től 2014 januárjáig Dr. Dancsó József, Orosháza Város polgármestere volt a Szövetség elnö-

ke, aki 2014. január 29. napján lemondott elnöki tisztségéről, mivel a Magyar Államkincstár elnöki 

posztját vette át, amely összeférhetetlen volt a polgármesteri címével (amely az előfeltétele a KÖOÉSZ 

tisztviselői cím viselésének). Dr. Dancsó József úr lemondása után két alelnök – Dr. Sütő László és Li-

pők Sándor – vette át a Szövetség irányítását a 2014. december 5. napján megrendezésre kerülő tisztújí-

tó közgyűlésig. 

2010 és 2014 között az alelnöki pozíciókban Dr. Sütő László (Marcali), Lipők Sándor (Kemecse) 

és Nagy Sándor (Kistelek) tevékenykedett. 

Az Ellenőrző Bizottság elnöke az időszakban Michl József (Tata), tagjai Scmidt Jenő (Tab) és Gergely 

Zoltán (Jászárokszállás) voltak.  

 

A 2014. december 5. napján megtartott tisztújító közgyűlésen a Szövetség elnökének Lipők Sán-

dort, Kemecse Város polgármesterét választották meg a jelenlévő tagok. 

2014 decemberétől az alelnökök: Michl József (Tata), Nagy Sándor (Kistelek) és Dr. Sütő László 

(Marcali). 

Az Ellenőrző Bizottság elnöke Dávid Zoltán (Orosháza), tagjai Győriné dr. Czeglédi Márta 

(Jászfényszaru) és Szabó Tamás (Jászberény). 

 

Kezdettől fogva célul tűzte ki a Szövetség, hogy a politikai-érdekvédelmi tevékenység mellett az 

önkormányzatok felé szolgáltatói funkciót is végezzen, ami kezdetben és ma is leginkább jogi 

szolgáltatásokban valósul meg. 

 

 

A kiadvány elkészítésében közreműködtek: 

 Marcali Város Önkormányzata 

 Kistelek Város Önkormányzata 

 Tata Város Önkormányzata 

 Orosháza Város Önkormányzata 

 Kemecse Város Önkormányzata 

 

Szerkesztette: Hajdu Gabriella 


