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tátrai annamária

az alanyi JogÚ ápoláSi DÍJ rEnDSzErE ÉS az 
Ellátotti kÖr magyarorSzágon1

1. Bevezetés

kutatásunk célja az ápolási díjban részesülők társadalmi helyzetének megismerése, 
feltáró jellegű adatok közlése a célzott népességről. tanulmányunk bevezetésében 
elsőként bemutatjuk az ápolási díj jogi kereteit, majd kutatásunk eszközeit, illetve az 
ápolási díjban részesülők létszámát, területi megoszlásának legfontosabb adatait. a 
második fejezet foglalja össze az ápolási díjban részesülők demográfiai és szociális jel-
lemzőit: többek között a demográfiai jellemzők, háztartás- és családszerkezet, iskolai 
végzettség, munkaerő-piaci kapcsolódás, jövedelmi helyzet, szegénység és depriváció 
legfontosabb mutatóit. a harmadik fejezet az ápolási tevékenységre, a negyedik az 
ápolási díj igénybevételére koncentrál. 

1.1. az ápoláSi DÍJ kErEtEi 2015-BEn magyarorSzágon

az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozóját ápoló személy 
számára biztosított, havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátás. Ez az ellátási 
forma azokat kívánja segíteni, akik hozzátartozójuk ápolása miatt kereső tevékeny-
séget teljes munkaidőben nem tudnak folytatni. az ápolási díj nem az ápolt személyt, 
hanem az őt ápoló hozzátartozót illeti meg, az ellátáshoz nyugdíjbiztosítási szolgálati 
idő és egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság is kötődik.

az ápolási díj 2015 februárjáig két formában volt igényelhető:
•  alanyi jogú ápolási díjként, mely alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási 

díjként állapítható meg, illetve 
•  méltányossági ápolási díjként. A méltányossági ápolási díj 2015 februárjában 

megszűnt, a támogatás önkormányzati hatáskörbe került. az önkormányzatok 
egy része települési támogatásba építette ezt az ellátást, máshol megszűntették 
ezt az ellátási formát.

az alanyi jogú ápolási díj teljes összegét a központi költségvetés biztosítja, az el-
látás a járási hivatalok illetékességi körébe tartozik. 2015 májusában 53 980 fő vette 
igénybe ezt az alanyi jogú ápolási díjat magyarországon. méltányossági ápolási díjat 
a kSH 1206-os adatgyűjtése szerint 2014. december 31-én a 3174 település közül 

1 a projekt megvalósításában részt vett: péceli magdolna (interjúk készítése), Schnider gergő (térké-
pek elkészítése). köszönjük tir melindának és az mta kti adatbankjának, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta a Bértarifa felvétel ápolói keresetekre vonatkozó adatait.
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összesen 781 folyósított: ebben az időpontban országosan összesen 8 160 fő részesült 
ebben az ellátásban. 

kutatásunk az alanyi jogú ápolási díj ellátotti körét célozta, kizárólag ehhez az 
ellátási formához kapcsolódik. a továbbiakban tehát ápolási díj alatt minden esetben 
az alanyi jogú ellátást értjük. 

1.1.1. Az ápolási díj igénylése, jogosultsági feltételek

az ápolási díj megállapítása iránti eljárás minden esetben kérelemre indul, az ellátás 
határozatlan időre kerül megállapításra. az ellátásra való jogosultság szempontjából 
hozzátartozónak tekinthető a házastárs, bejegyzett élettárs, az élettárs, az egyenes-
ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a 
mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér, ill. egyeneságbeli rokon házastársa, be-
jegyzett élettársa, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, 
valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.2 

nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha az ápolt személy két hónapot megha-
ladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos 
szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szak-
ellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési 
intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hall-
gatója. Ezalól kivételt jelent ha a köznevelési intézményben való kötelező tartózko-
dásra meghatározott időtartamot nem haladja meg; az óvoda vagy nappali ellátást 
nyújtó szociális intézmény igénybevételének, ill. a felsőoktatási intézmény látogatási 
kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg; a köznevelési 
illetve a felsőoktatási intézmény látogatása vagy a nappali ellátást nyújtó szociális 
intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével 
valósítható meg. 

nem jogosult a hozzátartozó ápolási díjra, ha rendszeres pénzellátásban részesül,3 
és annak összege meghaladja a megállapítható ápolási díj összegét. kizáró tényező 
továbbá, ha az ápoló szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, 
illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben résztvevő hallgatója, illetve ha az 
ápoló keresőtevékenységet folytat és munkaideje (az otthon történő munkavégzés 
kivételével) a napi 4 órát meghaladja.

2 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi iii. törvény 41. § (1) bekezdése sze-
rint.

3 rendszeres pénzellátásnak minősül többek között az öregségi nyugdíj, a megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátásai, a táppénz, cSED, gyED, gyES.

tátrai annamária
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1.1.2. Az ápolási díj formái

az alanyi jogú ápolási díj jelenleg három jogcímen állapítható meg: alapösszegű, 
emelt összegű és kiemelt ápolási díjként. az ápolási díj alapösszegét a költségvetési 
törvény határozza meg. az ápolási díj havi összege a megállapított jogcímtől és attól 
függ, hogy az ápolási díjban részesülő személy részére folyósítanak-e más pénzbeli 
ellátást. az ápolási díj összege nem függ az ápolási díjban részesülő személy esetle-
ges keresőtevékenységből származó jövedelmétől. rendszeres pénzellátásban nem 
részesülő személy esetén 

•  az alapösszegű ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alap-
összeg 100%-a, 2015-ben 29 500 Ft;

•  az emelt összegű ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott 
alapösszeg 150%-a, 2015-ben 44 250 Ft;

•  a kiemelt ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 
180%-a, 2015-ben 53 100 Ft. 

az ápolási díj fenti összegei bruttó összegek, melyből (mindhárom ellátási forma 
esetében) 10% mértékű nyugdíjjárulékot vonnak le. amennyiben az ápolási díjra jo-
gosult személy más rendszeres pénzellátásban részesül, csak akkor jogosult az ápolási 
díjra, ha ezek összege nem haladja meg az ápolási díj összegét. Ebben az esetben a 
rendszeres pénzellátás összegét egészítik ki az ápolási díj összegéig. 

alapösszegű ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki állandó és tartós gondo-
zásra szoruló 

•  súlyosan fogyatékos személy (életkorra tekintet nélkül), vagy
•  tartósan beteg 18 év alatti gyermek ápolását, gondozását végzi. 

Emelt összegű ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki fokozott ápolást igénylő 
súlyosan fogyatékos hozzátartozója gondozását, ápolását végzi, de a kiemelt ápolási 
díjra való jogosultság feltételeinek nem felel meg. Fokozott ápolást igénylő személynek 
minősül az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül, önállóan nem képes az 
alábbi öt tevékenységből legalább háromra: étkezni, tisztálkodni, öltözködni, illem-
helyet használni, lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni. 

kiemelt ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki
•  a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaké-

pességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
cXci. törvény szerinti „E” minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gon-
dozását, ápolását végzi, vagy

•  olyan hozzátartozójának gondozását ápolását végzi, aki után a magasabb összegű 
családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre 
vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják. [Szt. 43. §]

az alanyi JogÚ ápoláSi DÍJ rEnDSzErE ÉS az El-
látotti kÖr ma magyarorSzágon



tátrai annamária

14

1.2. a kutatáSi ESzkÖzÖk BEmutatáSa

kutatásunk országos, 500 fős, reprezentatív adatfelvétel eredményeire támaszkodik, 
ily módon a minta adataiból (a statisztikai hibahatárt figyelembe véve) pontos adato-
kat nyerhetünk az alanyi jogú ápolási díjban részesülők teljes sokaságáról. 

•  A mintavétel a kutatók és az államigazgatás különböző szereplőinek (Emberi 
Erőforrások minisztériuma Segélyek és támogatások Főosztálya, a nemzeti re-
habilitációs és Szociális Hivatal, valamint a járási hivatalok) hatékony együtt-
működésében valósult meg. 

•  A mintavétel első lépésében 41 járást választottunk ki, ezen járásokban kezdtük 
meg a kutatás előkészítését. a járások kiválasztása a következőképpen történt: 
minden régión belül a járásokat fejlettségi szintek szerinti kategóriákba soroltuk. 
a területi fejlettség megállapításakor a 290/2014. (Xi.26.) kormányrendeletben 
rögzített index értékeit tekintettük irányadónak. Ez az index a társadalmi és de-
mográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint 
infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex 
mutató. Ezen index segítségével minden régión belül öt fejlettségi szintet hatá-
roztunk meg. az azonos fejlettségi szintű járások közül véletlen módszerrel - az 
ápolási díjban részesülők számával arányos valószínűséggel - választottunk régi-
ónként egyet-egyet a mintába. a járások fejlettség szerinti besorolását, valamint 
a mintába került járásokat az 1. ábra mutatja be.

•  A mintavétel második lépéseként a kiválasztott járásokban a Pénzbeli és Termé-
szetbeni Ellátások rendszerében (ptr) rögzített azonosítók segítségével anoni-
mizált random mintát vettünk.

•  A kiválasztott azonosítókhoz a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal mun-
katársai hozzárendelték a személyes adatokat, az Emmi pedig megküldte az il-
letékes járási hivataloknak.

•  A random mintába került személyeket a járási hivatalok munkatársai keresték 
meg telefonon (illetve személyesen) és kérték fel a kutatásban való részvételre. 
a telefonbeszélgetés során engedélyüket kérték arra, hogy a tárki munkatársa 
felkeresse őket a kérdőív kitöltése céljából. a járási hivatalok munkatársai továb-
bították a kutatásban való részvételre nyitott személyek adatait a tárki-nak.4 

•  Az adatfelvételre 2015 augusztusában került sor. Összesen 528 interjú készült el. 

4 a mintavétel során a kiinduló anonim minta nagysága 2042 fő volt, a járási hivatalok 814 fő beleegye-
zését szerezték meg a kutatásban való részvételhez
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1. ábra A járások / kerületek fejlettség szerinti besorolása és a mintába választott járások 

Forrás: Saját számítások a 290/2014. (XI.26) kormányrendeletben meghatározott fejlettségi 
index alapján.

a mintavétel lebonyolítására, valamint az adatfelvételre egy-egy hónap állt ren-
delkezésre. az adott pénzügyi erőforrások és határidők mellett a fentiekben leírt 
lehetőség volt az egyetlen, amely az adatvédelmi szabályoknak is teljes mértékben 
megfelelt, valamint a módszertani-statisztikai értelemben torzítatlan véletlen min-
tát eredményezhetett. a minta adatait az adatelemzés kezdetén validáltuk, a kisebb 
eltéréseket súlyozással korrigáltuk. Ez az eljárás mintaként szolgálhat más, hasonló 
célcsoportot célzó kutatások számára is. 

az adatfelvétel adatain túl a magyar államkincstár (mák) és a ptr adataira, mint 
adminisztratív adatokra, valamint az ápolási díjban részesülőkkel készített interjúk 
elemzésére is támaszkodunk.

1.3. az ápoláSi DÍJBan rÉSzESÜlŐk lÉtSzáma, tErÜlEti 
mEgoSzláSa 2015-BEn

a mák 2015 májusi folyósítási adatai alapján 53 980 fő részesült alanyi jogú ápolási 
díjban. Ez a felnőtt népesség 6,6 ezrelékét, a teljes lakónépesség 5,4 ezrelékét jelenti. 
az ápolási díjban részesülők területi eloszlása korántsem egyenletes. E területi egyen-
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lőtlenségeket megyei illetve járási szinten vizsgáltuk. az 1. táblázat mutatja be megyei 
bontásban vizsgálva az ápolási díjban részesülők legfontosabb adatait.

1. táblázat. Az ápolási díjban részesülők száma, 10 ezer lakosra vetített száma, az egyes 
ellátási formák részesedése, valamint az átlagos kifizetési összeg megyei bontásban
 

Lakóné-
pesség 
száma

ápolási 
díjban 
része-
sülők 
száma

Az ápolá-
si díjban 

része-
sülők 
száma 
10 000 
lakosra 
vetítve

Az ápolási díjban részesülők 
között…

Átlagos 
kifizetési 

összeg 
az ellá-
tottak 

körében

A kiemelt 
ápolási 
díjban 

részesü-
lők ará-

nya

Az emelt 
összegű 
ápolási 
díjban 

részesü-
lők ará-

nya

Az alap-
összegű 
ellátás-
ban ré-

szesülők 
aránya

Budapest 1 744 665  5 014 29 20% 20% 60%  37 131 

Baranya  373 984  1 913 51 24% 27% 48%  39 260 

Bács-Kiskun  516 892  3 561 69 22% 26% 52%  38 569 

Békés  355 199  2 573 72 15% 30% 55%  37 516 

Borsod-Abaúj-
Zemplén

 674 999  4 595 68 18% 31% 51%  38 386 

Csongrád  407 389  2 470 61 17% 33% 50%  38 413 

Fejér  419 506  1 879 45 18% 28% 54%  37 780 

Győr-Moson-
Sopron

 450 318  1 603 36 36% 23% 41%  41 352 

Hajdú-Bihar  539 507  4 346 81 15% 26% 59%  36 925 

Heves  303 503  1 582 52 24% 20% 57%  37 960 

Komárom-Esz-
tergom

 300 677  1 083 36 31% 20% 49%  39 736 

Nógrád  198 392  1 750 88 21% 37% 42%  39 864 

Pest  1 220 748  5 942 49 20% 25% 55%  37 870 

Somogy  315 512  2 097 66 27% 28% 44%  40 107 

Szabolcs-Szat-
már-Bereg

 561 379  5 128 91 13% 40% 47%  38 467 

Jász-Nagykun-
Szolnok

 383 489  3 232 84 29% 20% 51%  39 321 

Tolna  227 996  1 387 61 27% 25% 48%  39 499 

Vas  254 580  1 140 45 19% 30% 51%  38 368 

Veszprém  349 007  1 154 33 22% 28% 51%  38 718 

Zala  279 623  1 531 55 26% 35% 39%  40 728 

Összesen  9 877 365  53 980 55 21% 28% 52%  38 460 

Forrás: Saját számítások a MÁK folyósítási adatai alapján (2015. május). 
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mint az a fenti táblázatból jól látható, már megyei szinten is igen jelentős különbsé-
gek mutatkoznak az ellátottak teljes népességhez viszonyított arányát tekintve: csak-
nem háromszoros a különbség a 10 ezer főre vetített szám tekintetében, mindeközben 
jól kirajzolódnak a gazdasági fejlettségbeli különbségek is. 10 ezer főre vetítve Buda-
pesten a legalacsonyabb az ápolási díjban részesülők száma (29), ezt követi Veszprém 
megye (33), győr-moson-Sopron és komárom-Esztergom megye (36), majd Vas és 
Fejér megye (45). a skála másik végpontján pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
(91), nógrád megye (88), Jász-nagykun-Szolnok megye (84) és Hajdu-Bihar megye 
(81) szerepel. Vagyis a legalacsonyabb arányokat jellemzően Budapesten, közép- és 
nyugat-Dunántúlon, a legmagasabb arányokat Észak-magyarországon valamint az 
Észak-alföldön tapasztaltuk.

Járási szinten vizsgálódva ezekben a kérdésekben még pontosabb képet kaphatunk. 
kisebb területi egységeket összehasonlítva még nagyobb különbségek láthatók mind az 
ápolási díjban részesülők számát, mind az ellátási formák eloszlását tekintve. az ápolási 
díjban részesülők teljes népességhez viszonyított arányát a 2. ábra mutatja be.

2. ábra. Az ápolási díjban részesülők 10 000 főre vetített száma járásonként 

Forrás: Saját számítások a MÁK 2015. májusi kifizetési adatai alapján.

a 10 ezer főre vetített szám járási (kerületi) szinten vizsgálódva 17 és 149 között 
szóródik az országban, az országos átlag 55. a legtöbb budapesti kerület adata nem 
éri el a 35-öt, vagyis 10 ezer főből maximum ennyien részesülnek ápolási díjban. A 
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budapesti kerületeken túl a lista minimumához közeli adatot mutat még néhány, 
közép- és nyugat-dunántúli járás. 

a lista ellenkező végén, a 25 legmagasabb arányt mutató járás egy kivétellel mind 
az Észak-alföldi, az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióban helyezkedik el.
az ország egészét tekintve az ápolási díjban részesülők fele (52%) alapösszegű ellátást 
kap, 28% részesül emelt összegű ellátásban, míg a kiemelt ápolási díjban részesülők 
aránya 21%. az ellátási formák arányait vizsgálva jelentős területi szóródás figyelhető 
meg: a magasabb összegű ellátások aránya jelentősen nagyobb győr-moson-Sopron, 
zala és Somogy megyében. Ezekben a megyékben az átlagos kifizetési összeg meg-
haladja a 40 ezer forintot. Ezzel szemben például Hajdú-Bihar, Békés, Fejér és pest 
megyében valamint Budapesten jelentősen magasabb (55-60%-os) az alapösszegű 
ellátásban részesülők aránya, aminek következtében az átlagos kifizetési összeg 38 
ezer forint alatt marad. 

E két szempont alapján jellegzetes mintázat rajzolódik ki néhány megye esetében:
•  szűkebb, ám magasabb összegű ellátásban részesülő ellátotti réteg (pl. Győr-

moson-Sopron megye);
•  kevesebb és átlagosan alacsonyabb összegű ellátotti körű megye (pl. Komárom-

Esztergom megye);
•  arányaiban jelentősebb ellátotti körrel bíró, átlagosan magasabb összegű ellátás-

hoz jutó terület (pl. nógrád és Somogy megye);
•  a több ellátottal bíró, ámde átlagosan alacsonyabb összegű ellátáshoz jutó terület 

(pl. Hajdú-Bihar megye).

Járási szinten vizsgálódva három (eltérő összegű) kifizetési jogcím tekintetében is 
igen markáns különbségek láthatók. a 2. és 3. ábra ezeket a különbségeket mutatja 
be. az 3. ábrán a magasabb összegű (emelt vagy kiemelt) ellátási formák együttes 
arányai mentén színeztük a járások területét, a sötétebb színnel jelölt járásokban 
jellemzőbbek a magasabb összegű ellátások, míg a világosabb színűekben jellemzően 
az alapösszegű ellátás dominál.
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3. ábra. A magasabb összegű (emelt és kiemelt) ellátási formák együttes aránya járásonként (%)

Forrás: Saját számítások a MÁK 2015. májusi kifizetési adatai alapján.

a 3. ábra pedig az átlagos kifizetési összegeket mutatja be. Ezen összegek járási 
bontásban 34 692 és 45 725 Ft között szóródnak, vagyis a járásonkénti átlagos kifi-
zetési összegben csaknem 30%-ot meghaladó különbség tapasztalható.

4. ábra Az ápolási díj átlagos kifizetési összege járásonként (Ft)

Forrás: Saját számítások a MÁK 2015. májusi kifizetési adatai alapján. 
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2. ÁpolÁsi díjBAn részesülők  
tÁrsAdAlmi helyzete

E fejezetben szereplő táblázatokban, ahol lehetséges volt, feltüntettünk összehason-
lítást lehetővé tevő (benchmark) adatokat, általában a teljes felnőtt népességre vo-
natkozóan. Ezen adatok viszonyítási pontot jelenthetnek, segíthetnek pontosabban 
értékelni az ápolási díjban részesülők társadalmi helyzetét. Bizonyos mutatók eset-
ében a teljes népességre vonatkozó adatokon túl közöljük a felnőtt népesség nem, 
kor és településtípus szerint az ápolási díjban részesülőkéhez igazított eloszlását is. 
Ezt azért tartottuk szükségesnek, hogy ellenőrizzük: az ápolási díjban részesülők 
és a teljes népesség között tapasztalt különbség az eltérő demográfiai összetétellel 
magyarázható-e, vagy más okok állhatnak a különbségek mögött. 

2.1. lEgFontoSaBB DEmográFiai JEllEmzŐk

2.1.1. Az ápolást végző személy demográfiai jellemzői 

az ápolási díjban részesülő személyek háromnegyede (74%) nő, az életkori eloszlást 
vizsgálva pedig azt láthatjuk, hogy az ellátásban részesülők jellemzően 40-es vagy 
50-es éveikben járnak. 

az ápolási díjban részesülők egynegyede (25%) fiatalabb 40 évesnél, és mindössze 
egytizede (11%) 60 év feletti. az ápolási díjban részesülők 63%-a tehát 40-59 éves, az 
életkor középértéke (mediánja) 47 év.5 

5. ábra Az ápolási díjban részesülők életkor szerinti megoszlása

Forrás: A PTR, illetve a 2011. évi népszámlálás felnőtt népességre vonatkozó adatai.

5 az itt bemutatott adatok a ptr aktuális adatbázisából származnak. az nrSzH rendelkezésünkre 
bocsátotta minden ellátott keresztnevét és születési idejét, valamint randomizált módon az ápolást 
végző személyek lakcímének települését. az ellátott személyek nemét ezen adatbázisra támaszkodva, 
a keresztnevek alapján állapítottuk meg.
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6. ábra Az ápolási díjban részesülők településtípus szerinti megoszlása

Forrás: PTR, illetve a 2011. évi népszámlálás felnőtt népességre vonatkozó adatai.

az ápolási díjban részesülők 10%-a él a fővárosban, további 16% megyeszékhelye-
ken, illetve megyei jogú városokban. Egyéb városokban él az ellátást igénybe vevők 
csaknem harmada (34%), míg községekben 40%. a teljes felnőtt, magyarországon 
élő népességgel összehasonlítva látható, hogy az ápolási díjban részesülők körében 
alacsonyabb a Budapesten és a megyei jogú városokban élők aránya, a többlet pedig a 
községekben jelentkezik: a kistelepüléseken a teljes népességnél harmadával nagyobb 
arányban élnek ápolást végző személyek.

a 2. táblázat összefoglalja azokat a változókat, melyek tekintetében rendelkezé-
sünkre álltak a teljes ellátotti körre vonatkozó adatok. Ezen adatok lehetővé tették, 
hogy a mintánkat validáljuk, reprezentativitását ellenőrizzük. a minta és a teljes 
ellátotti körre vonatkozó adatok összehasonítása során a következők láthatók: az el-
látás jogcíme és a településtípus tekintetében a minta adatai jól illeszkednek a teljes 
ellátotti kör adataihoz.

a nem és az életkor tekintetében azonban kisebb eltérések láthatók: a mintába ke-
rült személyek 18%-a volt férfi, a minta korösszetétele valamelyest fiatalabb volt, mint 
a teljes népességé. Ezen eltéréseket az adatelemzés kezdetén súlyozás segítségével 
korrigáltuk. az eljárás során minden válaszadóhoz súlyértéket rendeltünk, melynek 
segítségével a súlyozott minta eloszlása megegyezik a teljes népesség eloszlásával 
nem és életkor tekintetében. 
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2. táblázat Az ápolási díjban részesülők nem, korcsoport, településtípus és ellátási forma 
szerinti megoszlása

Súlyozatlan  
mintában *

Teljes  
népességben **

Súlyozott  
mintában *

Az ellátás jogcíme

Alapösszegű ápolási díj 47% 52% 49%

Emelt összegű ápolási díj 32% 28% 31%

Kiemelt ápolási díj 21% 21% 20%

Összesen 100% 100% 100%

Településtípus

Budapest 10% 9% 10%

Város 51% 50% 50%

Község 39% 41% 40%

Összesen 100% 100% 100%

Nem

Férfi 18% 26% 26%

Nő 82% 74% 74%

Összesen 100% 100% 100%

Életkor

18-39 éves 19% 25% 25%

40-49 éves 30% 32% 32%

50-55 éves 21% 18% 18%

55 év felett 30% 25% 25%

Összesen 100% 100% 100%

Forrás:  
* TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel. 
** Nem, korcsoport és településtípus szerinti megoszlás: Pénzbeli és Természetbeni Ellátások 
Rendszeréből nyert adatok 2015. június. Jogcímenkénti megoszlás: Magyar Államkincstár 
folyósítási adatai 2015. május.

2.1.2. Az ápolt személy demográfiai jellemzői

a 3. táblázat foglalja össze az ápolt személyre vonatkozó legfontosabb demográfiai 
információkat: az ápolt személy nemét és életkorát.



az alanyi JogÚ ápoláSi DÍJ rEnDSzErE ÉS az Ellátotti kÖr ma magyarorSzágon

23

3. táblázat Az ápolt személyek megoszlása nem és életkor szerint

Ápolt személyek

Nem

Férfi 44%

Nő 56%

Összesen 100%

Életkor

0-10 éves 5%

11-17 éves 14%

18-29 éves 13%

30-59 éves 17%

60-79 éves 29%

80 éves vagy idősebb 22%

Összesen 100%

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel.

az ápolt személyek egyötöde (19%) kiskorú, 30%-a 18 és 60 év közötti, az ápoltak 
legnagyobb csoportját (51%), 60 évnél idősebb személyek alkotják, egyötödük (22%) 
életkora a 80 évet is meghaladja. az ápolt személyek életkorának mediánja 61 év. az 
ápoltak között enyhe többségben vannak a nők (56%). 

az ápolást végző személyt és az ápolt személyt az esetek kétharmadában szülő-
gyermek kapcsolat köti össze (4. táblázat). az ápolt személyek között egyforma arány-
ban találjuk meg az ápoló valamelyik szülőjét (34%) és gyermekét (34%). a harmadik 
legnagyobb csoport a házas/élettársukat ápolóké: minden tízedik ápolási viszonyban 
(12%) házas/élettársi kapcsolat köti össze a két felet. minden huszadik ápolást végző 
személy testvérét (5%) és nagyszülőjét vagy dédszülőjét (5%) ápolja. az esetek 4%-
ában az ápoló házastársának szülője/gyermeke vagy testvére az ápolt személy, míg 
3% esetében valamely egyeneságbeli rokon házastársa az ápolt.

4. táblázat Az ápolt személy legfontosabb jellemzői

Az ápolt személy az ápoló…

Szülője 34%

Gyermeke 34%

Házas/élettársa 12%

Testvére 5%

Nagyszülője vagy dédszülője 5%
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Az ápolt személy az ápoló…

Unokája 1%

Házastársa szülője / gyermeke / testvére 4%

Szülője/gyermeke/testvére házastársa 3%

Egyéb hozzátartozó 2%

Összesen 100%

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel.

2.2. az ápoláSt VÉgzŐk iSkolai VÉgzEttSÉgE, 
kompEtEnciái

az ápolási díjban részesülő személyek iskolai végzettség, valamint néhány – mun-
kavégzéshez szorosan kapcsolódó – kompetencia szerinti eloszlását foglaltuk össze 
az 5. táblázatban. 

az ápolási díjban részesülők egyötöde (22%) végzett legfeljebb 8 általánost. Szak-
munkás végzettségű az ápolást végzők csaknem kétötöde (38%). Egyharmaduk (32%) 
érettségizett, és kevesebb, mint egytized (8%) a diplomások aránya.

5. táblázat Az ápolási díjban részesülők megoszlása iskolai végzettség és kompetenciák 
szerint
 

Ápolási díjban 
részesülők

Teljes felnőtt 
népesség

Felnőtt népesség életkor, nem 
és településtípus szerint az 

ápolási díjban részesülőkéhez 
igazított megoszlása

Iskolai végzettség

Legfeljebb 8 általános 22% 21% 21%

Szakmunkásképző 38% 29% 29%

Érettségi 32% 31% 35%

Diploma 8% 18% 17%

Összesen 100% 100% 100%

Van-e érvényes jogosítványa

Igen 52% 53% 50%

Nem 48% 47% 50%

Összesen 100% 100% 100%

Beszél-e valamilyen idegen nyelvet

Igen 21% 30% 27%

Nem 79% 70% 73%
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Ápolási díjban 
részesülők

Teljes felnőtt 
népesség

Felnőtt népesség életkor, nem 
és településtípus szerint az 

ápolási díjban részesülőkéhez 
igazított megoszlása

Összesen 100% 100% 100%

Használ-e mobiltelefont

Igen 97% 86% 88%

Nem 3% 14% 12%

Összesen 100% 100% 100%

Használ-e számítógépet

Nem használ számítógépet 36% 35% 34%

Ritkábban, mint havonta 5% 3% 3%

Legalább havonta egyszer 21% 20% 21%

Szinte minden nap 38% 42% 42%

Összesen 100% 100% 100%

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel. Benchmark adat a mobiltelefon-használat tekintet-
ében: TÁRKI Omnibusz kutatások, 2012-2014, egyéb változók: TÁRKI Háztartás Monitor 
2014.

Ha az ápolási díjban részesülők végzettségét a felnőtt magyarországi népességhez 
viszonyítjuk, látható, hogy megegyezik a maximum 8 általánost végzettek, valamint 
az érettségizettek aránya. különbség a szakmával rendelkezők és a diplomások eset-
ében tapasztalható. az ápolási díjban részesülők körében 10%-ponttal alacsonyabb a 
felsőfokú végzettségűek aránya (8%), a szakmunkás végzettségűek azonban az átla-
gosnál nagyobb arányban vannak jelen (38%) az ellátotti körben. a teljes népességre 
vonatkozó adatokat átsúlyoztuk az ápolási díjban részesülők demográfiai mutatói 
mentén. Így az is látható, hogy az ápolási díjban részesülők végzettsége nem marad 
el a hasonló településtípusokon élő, hasonló korú és nemi összetételű népességtől 
sem. 

legalább egy idegen nyelvet az ápolást végzők 21%-a beszél, teljes felnőtt népes-
séggel összehasonlítva (30%) ez csaknem harmadával kisebb arányt jelent.

a jogosítvány és a számítógép-használat tekintetében a teljes felnőtt népességgel 
azonos arányokat láthatunk: az ápolási díjban részesülők 52%-a rendelkezik jogosít-
vánnyal, 64%-uk használ számítógépet, 38% számára ez mindennapos tevékenység. a 
mobiltelefon használat tekintetében csaknem teljes lefedettséget tapasztaltunk (97%). 
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2.3. cSaláD- ÉS HáztartáSSzErkEzEt

az ápolási díjban részesülők 83%-a egy háztartásban él az ápolt személlyel, 17%-uk él 
azzal a jogszabály adta lehetőséggel, hogy más bejelentett lakcímen is élhet az ápolást 
végző és az ápolt személy.

az ápolók kétharmada házas- vagy élettársi kapcsolatban él: 55%-uk házas, 10% 
élettárssal él, további 3% házas, de külön él. 16%-uk nőtlen vagy hajadon, 14% az 
elváltak aránya, mindössze 3%-uk özvegy. 

6. táblázat Az ápolási díjban részesülők családi helyzete

Ápolási díjban részesülők Teljes népesség

Családi állapot

Nőtlen, hajadon 16% 21%

Házas és együtt élnek 55% 42%

Házas, de külön él 3% 1%

Élettárssal él 10% 11%

Özvegy 3% 13%

Elvált 14% 11%

Összesen 100% 100%

Háztartásnagyság

Egy fős háztartás 1% 14%

2-3 fős háztartás 56% 49%

4 vagy több fős háztartás 43% 37%

Összesen 100% 100%

Van-e kiskorú a háztartásban

Igen 40% 17%

Nem 60% 73%

Összesen 100% 100%

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel, TÁRKI Omnibusz kutatások, 2012-2014, Népszám-
lálás 2011

a fentiek alapján nem meglepő, hogy az ápolási díjban részesülők között elenyésző 
(1%) az egy fős háztartásokban élők aránya, a leginkább jellemző a 2-3 fős háztartások 
(56%), de igen jelentős (43%) a legalább négy fős háztartások aránya is. az ellátotti 
kör korösszetételéből is adódóan jelentős a gyermekes háztartások aránya: a ház-
tartások 40%-ában él kiskorú gyermek, ami kétszer magasabb arányt jelent, mint a 
teljes népességben. 
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mint azt korábban említettük, az ellátásban részesülők 17%-a nem él egy ház-
tartásban az ápolt személlyel. Ez a helyzet – amint erre az ápolási díjban részelők 
körében végzett interjúkban is fény derült – sokféleképpen kialakulhat. gyakran az 
ápolt személyek állapotromlásuk után sem hajlandók elhagyni korábbi lakhelyüket, 
illetve sokszor az ápoló lakóhelye nem alkalmas az ápolási feladatok elvégzésére.

Ez a jelenség régiónként eltérő arányban fordul elő. átlagon felüli a más háztartás-
ban élő ápoltak aránya Észak-alföldön (26%) valamint Dél-alföldön (22%). Ez a jelen-
ség sokkal ritkább a Dunántúlon6 (7%) valamint közép-magyarországon (14%). Észak-
magyarországon az országos átlaghoz közeli (18%) előfordulást tapasztaltunk. 

az ily módon, külön háztartásban ápolt személyek többsége (61%) egyedül él, 36%-
uk pedig 2-3 fős háztartásban. természetes módon adódik a kérdés, hogy ameny-
nyiben más személyek is élnek az ápolt személlyel, miért nem ők látják ez az ápolási 
feladatokat. E kérdés megválaszolására csak korlátozott lehetőségein vannak a minta 
alacsony esetszáma miatt. az azonban valószínűsíthető, hogy leggyakoribb okként 
nem az ápolt személlyel élők elfoglaltsága játszik szerepet, hanem életkoruk vagy 
szintén rossz egészségi állapotuk.

a külön háztartásban ápolt személyek ápolási szükséglete naponta kb. egy órá-
val kevesebb (medián: 5 óra), mint azoké, akik egy háztartásban élnek az ápolóval 
(medián: 6 óra). Jövedelmi és deprivációs mutatók tekintetében nincs szignifikáns 
különbség a két csoport között. 

2.4. munkaErŐ-piaci kapcSolÓDáS 

2.4.1. A háztartások munkaerő-piaci kapcsolódása 

az ápolást végző személyek fele (53%) olyan háztartásban él, melyben nincs gazda-
ságilag aktív személy. Egyharmad (36%) az egykeresős háztartások aránya és 11% 
esetében a háztartás két főn keresztül is kapcsolódik a munkaerőpiachoz. természe-
tesen ezek az adatok az összes háztartáshoz viszonyítva az átlagosnál alacsonyabb 
munkaerőpiaci jelenlétet mutatnak.

7. táblázat A háztartások munkaerő-piaci kapcsolódása
 

Ápolási díjban  
részesülők

Összes háztartás

Hány gazdaságilag aktív személy él a háztartásban?

Nem él gazdaságilag aktív személy 53% 41%

Egy 36% 32%

6 az alacsony esetszámok miatt itt együtt közöljük nyugat- Dél- és közép-Dunántúl adatait.
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Ápolási díjban  
részesülők

Összes háztartás

Kettő vagy több 11% 27%

Összesen 100% 100%

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel, TÁRKI Háztartás Monitor 2014.

2.4.2. Az ellátottak ápolás előtti munkavégzése 

az ápolást felvállaló személyek háromnegyedének fizetett munkája volt mielőtt az 
ápolási díjat igénybe vette. többségük (54%) teljes állásban dolgozott alkalmazott-
ként, 4%-uk részmunkaidős alkalmazott volt, 8%-uk saját vállalkozásában dolgozott, 
5% alkalmi munkák segítségével szerzett jövedelmet. 17%-uk az ápolás megkezdése 
előtt is családját látta el: 12% számára ezt valamilyen gyermekneveléshez kapcsolódó 
ellátás tette lehetővé, 5% háztartásbeliként látta el a hozzátartozóit. 8%-uk volt az 
ápolási díj igénybe vétele előtt munkanélküli, 2% pedig tanuló. 

mindez azt mutatja, hogy az ápolási díjat igénybe vevők jelentős többsége (71%) 
valóban a munkaerőpiacról lépett ki, mert nem akarta másra bízni hozzátartozója 
ápolását. az ápolási díjban részesülők korábbi munkaerő-piaci aktivitása közel azo-
nos a hasonló korú és nemű népességcsoportok munkavállalási mutatóival.

2.4.3. Az ápolási díjban részesülők jelenlegi munkaerő-piaci 
kapcsolódása

Jelenleg az ápolási díjban részesülők 17%-a dolgozik. a foglalkoztatottak többségé-
nek (11%) rendszeres munkája van, alkalmi munkát mindössze 6%-uk végez. a fog-
lalkoztatottak körében az átlagos munkaidő 4,7 óra volt. az aktív személyek 66%-a 
kizárólag munkahelyéről dolgozik, jellemzően napi négy órában. 

a távmunka lehetőségével az aktívak harmada (34%) él, e csoport nagyobbik része 
kizárólag otthonról dolgozik. az otthonról és munkahelyről végzett munka idejét és 
beosztását a 8. táblázat tartalmazza. 

8. táblázat Az ápolási díjban részesülők dolgoznak-e?

Ápolási díjban részesülők

Dolgozik-e (beleértve az alkalmi munkát, vállalkozói tevékenységet)

Nem dolgozik 83%

Rendszeres munkája van 11%

Alkalmi munkája van (hetente 1-2 alkalommal) 5%
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Ápolási díjban részesülők

Alkalmi munkája van (ritkábban, mint hetente) 1%

Összesen 100%

Munkaerő-piaci kapcsolódás az elmúlt egy évben

Igen 22%

Nem 79%

Összesen 100%

Átlagos munkaidő (aktívak körében (N=92))

Otthonról 0 munkahelyén 1-3 óra 12%

Otthonról 0 munkahelyén 4 óra 54%

Otthonról 1-3 munkahelyén 0 óra 11%

Otthonról 4+ munkahelyén 0 óra 12%

Otthonról és munkahelyről is, összesen max. 5 óra 2%

Otthonról és munkahelyről is, összesen 5+ óra 10%

Összesen 100%

Átlag 4,1 óra

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel.

az inaktív személyek 6%-a végzett elmúlt egy évben bármilyen munkát kisebb na-
gyobb fizetségért cserébe. Összességében tehát az ápolási díjban részesülők 22%-ának 
volt fizetett munkája az elmúlt 12 hónapban.

2.4.4. Munka és ápolás konfliktusa

azoktól a mintába került személyektől, akik az ápolás mellett nem végeznek fizetett 
munkát, megkérdeztük, hogy mi a fő oka a munkaerő-piactól való távolmaradásuk-
nak. négyötödük arról számolt be, hogy az ápolási feladatok mellett nincs lehetősége 
dolgozni. a válaszadók tizede (10%) pedig nem talált megfelelő munkalehetőséget a 
környéken. az ápolók 5%-a jelezte, hogy életkora, egészségi állapota nem teszi lehe-
tővé a munkavállalást. 

Úgy tűnik ugyanakkor, hogy azok számára, akik találtak munkát, és az ápolási díj 
mellett dolgoznak is, többségében nem jelent komoly problémát a munka és az ápo-
lás összehangolása. az aktívak háromnegyede (76%) számára a munka és az ápolási 
feladatok együttes ellátása maximum alkalmanként jelent problémát. 

2.4.5. Munkaerő-piaci tervek, vágyak és lehetőségek

minden mintába került személyt megkértünk arra, hogy becsülje meg, az ápolási fel-
adatok elvégzése mellett milyen időtartamban tudna munkát vállalni munkahelyére 
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eljárva illetve otthonról. tízből három válaszadó (30%) jelezte, hogy semmilyen for-
mában nem tudna az ápolási feladatai mellett munkát vállalni. a válaszadók 22%-a 
számára kizárólag a távmunka elképzelhető, többségük számára napi 1-4 órás idő-
tartamban (18%). 10% éppen ellenkezően vélekedik: számukra kizárólag a munka-
helyre való eljárás elképzelhető, döntő többségük (9%) részmunkaidőben dolgozna. 
négyből egy válaszadó (26%) részben munkahelyéről, részben otthonról dolgozva 
tudna munkát vállalni. az ebben a konstrukcióban gondolkodók döntő többsége napi 
5 órás munkavégzésnél többet is el tudna képzelni. Összességében elmondható, hogy 
a munkavállalási kapacitás mediánja 4 óra. 

a válaszadók 4%-a jelezte, hogy egyáltalán nem áll szándékában munkát vállalni, 
6% nem tudott válaszolni a kérdésre. 

a mintába került inaktív személyektől megkérdeztük azt is, hogy jelen helyzetük-
ben szeretnének-e munkát vállalni, elhelyezkedni, illetve hogy kerestek-e munkát az 
elmúlt két évben.

amint azt a 9. táblázat bemutatja, az inaktív ellátottak 55%-a szeretne munkát 
vállalni, elhelyezkedni, ugyanakkor konkrét lépéseket ebbe az irányba csak 17%-uk 
tett. mind a munkavállalási szándék, mind a munkakeresés tekintetében a férfi ápolók 
motiváltabbnak mutatkoztak a nőknél, valamint az is általános tendenciának mond-
ható, hogy az életkor előrehaladtával csökken a munkavállalási szándék. az iskolai 
végzettség és településtípus mentén nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget. 

9. táblázat munkaerőpiacra való visszatérés

Ápolási díjban részesülők

Szeretne-e munkát vállalni, elhelyezkedni? 
 (inaktívak körében, N=436)

Igen 55%

Nem 43%

Nem tudja 2%

Összesen 100%

Keresett-e munkát az elmúlt két évben? 
(inaktívak körében, N=436)

Igen 17%

Nem 83%

Összesen 100%

Ha nem gondozná az ápolt személyt, szeretne-e dolgozni (inaktívak körében, N=436)

Igen, teljes állásban 79%

Igen, részmunkaidőben 10%

Nem 11%

Összesen 100%
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Ápolási díjban részesülők

Ha nem gondozná az ápolt személyt, mit gondol, el tudna-e helyezkedni? (inaktívak körében, N=436)

Biztosan igen 24%

Valószínűleg igen 33%

Valószínűleg nem 17%

Biztosan nem 17%

Nem akarna dolgozni 1%

Nem tudja 7%

Összesen 100%

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel.

a válaszadók többsége (89%), ha mentesülne az ápolási feladatai alól, szeretne vissza-
térni a munkaerő-piacra: csaknem nyolctizedük (79%) teljes állásban dolgozna, 10% 
részmunkaidőben. az elhelyezkedési lehetőségek tekintetében többségük optimista: 
24%-uk biztos abban, hogy el tudna helyezkedni, 33% pedig valószínűsíti ezt. a vá-
laszadók harmada (34%) pesszimista ebben a tekintetben. E kérdést feszegetve 1% 
jelezte, hogy nem akar dolgozni, míg 7% nem tudott válaszolni a kérdésre. 

az ápolási díjban részesülők csaknem fele (46%) nem tudta megbecsülni, hogyha 
visszatérne a munkaerőpiacra, mennyit tudna keresni. azok akik vállalkoztak becs-
lést adni úgy látták, hogy a munkerőpiacra visszatérve kb. 100 ezer Ft-ot tudnának 
keresni. Ha ápolóként vállalnának munkát, várható nettó keresetüket 80 ezer Ft-ra 
becsülnék. 

mindezt érdemes összevetni azzal, hogy egy hivatásos ápoló, aki az ápolthoz ha-
sonló állapotú személyt lát el, az ápolási díjban részesülők szerint kb. 70 és 100 ezer 
forint közötti összegért látná el családtagjukat, jellemzően 90 ezer forintot keres 
(medián érték). az ápolási díjban részesülők becslése ebben a tekintetben reális. a 
Bértarifa Felvétel 2014-es adatai szerint az ápoló-gondozó tevékenységet végzők havi 
bruttó alapbére 120 477 Ft, bruttó átlagkeresetük 149 428 Ft. Ez az összeg jelenleg 
nettó kb 80 ezer forintos alapbért, 98 ezer forintos nettó átlagkeresetet jelent. Figye-
lemre méltó azonban az is, hogy saját lehetséges keresetüket az ápolási díjban részesü-
lők átlagosan 6%-kal alacsonyabbra becsülték, mint egy hivatásos ápoló keresetét. 

2.5. JÖVEDElmi HElyzEt ÉS anyagi DEpriVáciÓ 

a munkaerő-piaci kapcsolódást követően az ápolási díjban részesülők jövedelmi hely-
zetéről szeretnénk áttekintést adni. kitérünk az ápolást végzők egyéni jövedelmének 
nagyságára és összetételére, valamint ezt követően a háztartások egészének anyagi 
helyzetére. a háztartási jellemzők ismertetése segítségével tudunk rálátást szerez-
ni a társadalmi kirekesztettség néhány változójára. az Európai unió 2020-ig tartó, 
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befogadó növekedés stratégiájának szegénységi célkitűzései során használt mérőesz-
közök közül a mediánjövedelmen alapuló relatív jövedelmi szegénység mutatójának 
mentén helyezzük el az ápolási díjban részesülőket, valamint az anyagi depriváció 
kiterjedését vizsgáljuk meg. 

2.5.1. Egyéni jövedelem nagysága 

amint azt a 2.4.3. fejezetben bemutattuk, az ápolási díjban részesülők körülbelül 
11%-ának van rendszeres munkája, további 6% pedig alkalmi jelleggel dolgozik. az 
ápolási díj mellett azonban lehetőségük van bizonyos támogatások és segélyek igény-
bevételére is. 

az ápolási díjban részesülők egyéni jövedelme jellemzően a 25-80 ezer forintos 
jövedelmi sávban mozog. tízből hatuk (61%) jövedelme nem éri el a 47 ezer forintot, 
tízből három személy jövedelme a 47-80 ezer forint közötti, mindössze 12%-uk jöve-
delme haladja meg a 80 ezer forintot. a felnőtt népesség jövedelmével összehasonlítva 
elmondható, hogy tízből hat ápoló bevétele az alsó jövedelmi ötödbe tartozik, további 
három személyé pedig a második ötödbe. a medián jövedelem 40 ezer forint, keve-
sebb, mint fele a felnőtt népességben tapasztalt összegnek (90 ezer forint) .

10. táblázat Az egyéni és háztartás-jövedelmek 

Ápolási díjban részesülők Felnőtt népesség

Egyéni jövedelem

0 – 47 000 Ft 61% 20%

47 001 – 80 000 Ft 27% 20%

80 001 – 100 000 Ft 7% 20%

100 001 – 130 000 Ft 3% 20%

130 000 Ft felett 2% 20%

Összesen 100% 100%

Egyéni jövedelem átlaga 50 334 Ft 90 788 Ft

Egyéni jövedelem mediánja 40 000 Ft 90 000 Ft

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel, TÁRKI Omnibusz kutatások 2014. 

az ápolási díjban részesülők többségének (62%) nincs az ápolási díjon kívüli jöve-
delme. az ellátottak 8%-a 3 és 20 ezer Ft közötti jövedelemre tud az ápolási díjon 
túlmenően szert tenni, 21%-uk pótlólagos jövedelme a 20-50 ezer forintos sávban 
mozog. az ápolási díjon túl 50 ezer forintnál nagyobb összeget 10%-uk keres.
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2.5.2. A háztartások jövedelmi helyzete

a háztartások jövedelmi helyzetét több mutató segítségével is körbejárjuk. legfon-
tosabb eszközünk az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem. Ez a mutató kalkulál 
azzal, hogy a nagyobb háztartások fogyasztási szükségletei általában nem egyenes 
arányban növekednek az adott háztartás létszámával, valamint a háztartásban élő 
felnőttek és gyermekek fogyasztási szükséglete sem azonos. az egy fogyasztási egy-
ségre jutó jövedelem számításakor a jövedelmet tehát nem egyszerűen a háztartás-
tagok számával osztjuk el, hanem egy, a méretgazdaságosságot is figyelembe vevő 
mutatóval. oEcD2 skálát használtunk, így az első felnőtt háztartástag fogyasztási 
értéke 1, minden további 14 éves vagy idősebb háztartástagé 0,5, 14 évesnél fiatalabb 
háztartástagoké pedig 0,3. Vagyis például egy két felnőttből és két óvodáskorú gyer-
mekből álló háztartás 2,1 fogyasztási egységet képvisel. 

az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmi adatok segítségével tudjuk elhelyezni 
az ápolási díjban részesülők és családjuk jövedelmi helyzetét a relatív szegénységi 
mutatóhoz viszonyítva. E mutató a mediánjövedelmen alapul, annak 60%-át tekinti 
szegénységi küszöbértéknek. az ennél kisebb jövedelemmel rendelkező háztartások 
tagjait tekintjük szegénynek. Emellett bemutatjuk az egy főre jutó jövedelem szerinti 
adatokat is. 

az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem szempontjából az ápolási díjban része-
sülők 70%-a tartozik a magyarországi népesség alsó két jövedelmi ötödébe. az egy 
fogyasztási egységre jutó jövedelem mediánja az ápolási díjban részesülők között 
80 000 Ft, a teljes népesség körében 104 350 Ft. 

a szegénységi mutató számításánál azokat tekintettük szegénynek, akiknek jöve-
delme nem éri el az összes háztartás mediánjövedelmének 60%-át (62 310 Ft-ot). a 
tárki 2014-es omnibuszainak adatbázisa alapján ez a mutató a teljes népességben 
15,3%, a tárki Háztartás monitor vizsgálata alapján 16,6%. az ápolási díjban ré-
szesülők szegénységi mutatója ennek duplája: 32%, vagyis minden harmadik ápolási 
díjban részesülő szegénységben él. 

a jövedelmi szegénység jelentősen magasabb arányban sújtja az alapösszegű ellá-
tásban részesülőket: négytizedük (39%) él a szegénységi küszöb alatti jövedelemből. 
Ez az arány a magasabb összegű ellátásokban részesülők esetében egynegyed közeli 
(26% ill. 25%). 

még ennél is jelentősebb különbséget tapasztaltunk az ápolt személy életkora men-
tén: a kiskorú személyt ápolók közel fele (47%) szegénységben él, a 18-59 éves szemé-
lyeket ellátók körében ez az arány 37%, míg a 60 év felettieket ápolók körében 23%. 
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11. táblázat Az egyéni és háztartás-jövedelmek 

Ápolási díjban részesülők Felnőtt népesség

Egy fogyasztási egységre jutó háztartásjövedelem és ebből számított szegénységi mutató

0-70 000 Ft 41% 20%

70 001 – 95 000 Ft 31% 20%

95 001 – 117 000 Ft 17% 20%

117 001 – 146 666 Ft 10% 20%

146 666 Ft felett 1% 20%

Összesen 100% 100%

Egy fogyasztási egységre jutó háztartásjö-
vedelem mediánja

80 000 Ft 104 350 Ft

Szegénységi küszöb (ekvivalens háztartás-
jövedelem mediánjának 60%-a)

62 610 Ft

Szegénységi küszöb alatti jövedelemből él 32% 15%

Szegénységi küszöb feletti jövedelemből él 68% 85%

Összesen 100% 100%

Egy főre jutó jövedelem

0 – 50 000 Ft 54% 20%

50 001 – 75 000 Ft 35% 20%

75 001 – 90657 Ft 7% 20%

90 658 Ft – 112 500 Ft 3% 20%

112 500 Ft felett 1% 20%

Összesen 100% 100%

Egy főre jutó jövedelem átlaga 52 632 Ft 87 378 Ft

Egy főre jutó jövedelem mediánja 50 000 Ft 83 000 Ft

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel, TÁRKI Omnibusz kutatások 2014.

az egy főre jutó jövedelem adatait vizsgálva látható, hogy az ápolási díjban részesülők 
egy főre jutó jövedelme döntő többségük (89%) esetében 75 ezer forint alatt marad. 
54% esetében az egy főre jutó jövedelem az 50 ezer Ft-ot sem éri el. az egy főre jutó 
jövedelem mediánja az ápolási díjban részesülők körében 50 ezer forint, míg a teljes 
népességben 83 ezer forint. 

az ápolási díjban részesülők jövedelemszerkezetének részletes vizsgálatára nem 
volt módunk, azt azonban megkérdeztük minden mintába került személytől, hogy 
részesül-e ő vagy a háztartásban más személy gyermekneveléshez kapcsolódó ellátás-
ban, szociális segélyben, munkanélküliséghez kapcsolódó ellátásban, öregségi nyug-
díjban, illetve rokkantsági/rehabilitációs ellátásban/ fogyatékossági támogatásban.
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12. táblázat egyéb társadalmi transzferek igénybevétele78

Ápolási díjban részesülők

Az ápolási díjban részesülő vagy a háztartásban más személy az elmúlt 12 hónapban részesült-e?

Gyermekneveléshez kapcsolódó ellátásban 39%

Szociális segélyben7 18%

Munkanélküliséghez kapcsolódó ellátásban8 7%

Öregségi nyugdíjban 33%

Rokkantsági ellátásban / rehabilitációs ellátásban/ fogyatékossági támogatásban 35%

Legalább egy ellátásban részesül 82%

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel.

a háztartások 82%-a részesül az ápolási díjon kívül legalább egy ellátásban. a ház-
tartások 39%-a kap gyermekneveléshez kapcsolódó ellátást, 35% rokkantsági ellátást 
/ rehabilitációs ellátást vagy fogyatékossági támogatást. a háztartások 33%-ában él 
öregségi nyugdíjra jogosult személy. a háztartások 18%-a részesül valamilyen szoci-
ális segélyben, 7% pedig munkanélküliséghez kapcsolódó ellátásban.

2.5.3. Anyagi depriváció

Anyagilag depriváltnak tekinthető valaki akkor, ha – a háztartás pénzügyi nehézsége-
inek percepcióját és tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottságát felölelő – kilenc té-
tel közül legalább három esetében depriváltként azonosítható, illetve súlyosan anyagi 
depriváltként, ha legalább négy esetben állapítható meg a depriváltság9. a kompozit 
indikátorok célja, hogy az anyagi javaktól való megfosztottság kiterjedtségét mutassa. 
Ezen adatokat a 13. táblázat foglalja össze.

7 a kérdezés során ide értettünk minden szociális támogatást a foglalkoztatást helyettesítő támoga-
táson kívül. pl. időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély, települési 
támogatás valamely formája.

8 ide értve a foglalkoztatást helyettesítő támogatást is.
9 a háztartás (1) képtelen a nem várt kiadásokat fedezni; (2) nem engedhet meg magának évi egy hét 

nyaralást az otthonán kívül; (3) nem képes a különféle tartozások törlesztésére; (4) nem engedhet 
meg magának minden másnap egy hús-, csirke- vagy halételt; (5) nem képes az otthonát megfelelően 
fűteni. a háztartás kénytelen lemondani (6) a mosógépről, (7) a színes tV-ről, (8) telefonról vagy (9) 
a személyes használatú autóról.
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13. táblázat Az anyagi depriváció 
 

Ápolási 
díjban  

részesülők

Teljes 
 népesség

Anyagi depriváció elemi indikátorai 

Anyagi okokból nincs autó 45% 25%

Anyagi okokból nincs színes tévé 1% 1%

Anyagi okokból nincs automata mosógép 11% 6%

Anyagi okokból nincs telefon 7% 3%

Nem engedhetnek meg maguknak - egy hét nyaralást 91% 65%

Nem engedhetnek meg maguknak - húsfogyasztást kétnaponta 41% 37%

Nem engedhetnek meg maguknak - a lakás rendes fűtését 11% 19%

Képtelenek váratlan kiadás fedezésére 76% 73%

Előfordult rezsiköltség nem fizetése pénzhiány miatt 35% 14%

Anyagi depriváció kompozit indikátorai

Deprivált (minimum 3 elemi indikátor esetében deprivált) 67% 45%

Súlyosan deprivált (minimum 4 elemi indikátor esetében deprivált) 43% 28%

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel, TÁRKI Háztartás Monitor 2014.

az ápolási díjban részesülők kétharmada (67%) anyagilag deprivált, 43% pedig 
anyagilag súlyosan deprivált. Ezek az adatok a teljes népességgel összehasonlítva 
jelentős szakadékot, csaknem másfélszeres különbséget mutatnak. az elemi indiká-
torokat megvizsgálva azt láthatjuk, hogy ennek hátterében elsősorban az egy hetes 
nyaralás lehetőségének hiánya (91%), az autó hiánya (45%) valamint a rezsiköltségek 
elmaradásában megmutatkozó pénzügyi nehézségek (35%) állhatnak. a jövedelmi 
tartalékok esetében a teljes népességéhez közeli adatot tapasztaltunk: a háztartások 
75%-a tartalékaiból képtelen egy váratlan, 75 ezer forintos kiadás fedezésére. az ápo-
lási díjban részesülők 11%-ának nincs automata mosógépe, 41%-uk nem engedheti 
meg magának, hogy minden második nap húst egyenek. a lakás fűtésének tekintet-
ében azonban a teljes népességénél valamivel kedvezőbb helyzetet tapasztaltunk: az 
ellátottak 11%-a nem tudja lakásának minden helységét fűteni.

az anyagi depriváció kompozit indikátorainak tekintetében nem tapasztaltunk 
szignifikáns különbséget az egyes ellátási formákban részesülők között. 

3. Az ÁpolÁsi tevékenység

az ápolt személyek jellemzően közel egy évtizede igényelnek tartós ápolást. az ápolt 
személyek kétharmada (69%) több mint 5 éve ápolásra szorul, csaknem felük (47%) 
legalább 10 éve igényel ápolást, gondozást. 
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az adatok tanúsága szerint az ápolást végző személyek jellemzően kb. 7 éve gon-
doskodnak az ápoltról. Közel egytizedük (8%) maximum egy éve, egyharmaduk (33%) 
2-5 éve, egyötödük (20%) 6-9 éve ápolja családtagját. több mint 10 éve gondoskodik 
az ápoltról az ellátottak 40%-a.

3.1. az ápolt SzEmÉly EgÉSzSÉgi állapota

az ápolók által szolgáltatott adatok szerint az ápolt személyek 70%-a mozgásban kor-
látozott, 61%-uk krónikus beteg. az ápoltak 52%-a szenved valamilyen krónikus vagy 
rendszeresen visszatérő fájdalomtól vagy kényelmetlenségérzéstől (pl. migrén, reuma, 
felfekvések miatti fájdalom). az ápolt személyek 42%-a demens. Szintén négytizedük 
(42%) él beszédnehézségekkel, 38% a középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékosok 
aránya. az ápolt személyek háromtizede (31%) látássérült, ezzel csaknem megegyezik 
(27%) a hallássérültek aránya. autizmussal él, vagy autisztikus tüneteket mutat az 
ápoltak tizede (11%). Feltűnő testi elváltozással, deformitással vagy végtaghiánnyal 
él az ápoltak 28%-a. (14. táblázat)

14. táblázat Az ápolt személy egészségi állapota

Jellemző-e az ápolt személyre az alábbi állapotok valamelyike…

Látássérülés (szemüveggel vagy kontaktlencsével nem korrigálható) – vagy vakság, alig- és 
gyengénlátás

31%

Hallássérülés, kommunikációs nehézségekkel vagy segédeszköz-használattal (pl. nagyothallás, 
siketség)

27%

Beszédnehézség (pl. beszédhiba, némaság) 42%

Krónikus vagy rendszeres visszatérő fájdalom vagy kényelmetlenségérzés (pl.: migrén, reuma, 
felfekvések miatti fájdalom)

52%

Tartósan fennálló / krónikus betegségek (pl. szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, 
légzési nehézség)

61%

Nagy betegségek / nagy műtét (pl. rák, szervek részleges vagy teljes eltávolítása, transzplantáci-
ója)

22%

Demencia, megértési nehézségek 42%

Felfekvések, fekélyek, sebkezelést igénylő bőrsérülés 10%

Mozgáskorlátozottság: helyváltoztatása segédeszköz állandó és szükség–szerű használatát 
igényli (vagy helyváltoztatás segédeszközzel sem lehetséges)

70%

Értelmi akadályozottság (középsúlyos vagy súlyos) 38%

Sajátos érzelmi, idegi vagy pszichés állapot, idegesség, mentális betegség vagy állapot 40%

Autizmus, autisztikus tünetek 11%

Feltűnő testi jellemző vagy elváltozás, deformitás, végtaghiány 28%

Egyéb 1%

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel.
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az ápolt személyek egyharmada (35%) követ valamilyen speciális diétát, vagy csak 
pépesített ételt tud enni.

az ápolt személyek lelki állapotát az ápolók jellemzően kielégítőnek minősítették: 
38%-uk választotta az 5-ös skálán a közepes, 3-as értéket. az ápoltak egyharmada 
(34%) jó vagy nagyon jó lelki állapotú, az ápolók 28%-a számolt be rossz vagy nagyon 
rossz lelki állapotról. (15. táblázat)

15. táblázat Az ápolt személyek lelki állapot szerinti megoszlása
 

Ápolt személyek

1 Nagyon rossz 9%

2 19%

3 38%

4 24%

5 Nagyon jó 10%

Összesen 100%

Átlag 3,06

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel.

3.2. az ápolt SzEmÉlyEk kÉpESSÉgEi ÉS 
akaDályozottSága

a 3.3. táblázatban az ápolt személyek képességeit és akadályozottságát leíró változók 
eloszlását mutatjuk be. Önállóan étkezik az ápolt személyek hattizede (60%), egyhar-
maduknak (32%) kisebb segítségre van ehhez szüksége, míg egytizedük (8%) teljesen a 
gondozó személyre utalt az étkezés tekintetében. az illemhelyet az ápoltak fele (49%) 
önállóan tudja használni, 13%-uk azonban segítséggel sem képes erre. a tisztálkodás 
és öltözködés tekintetében egynegyedük-egyötödük teljesen önálló, 60-68%-uk pedig 
segítség igénybevételével képes mosakodni és öltözködni. mosdatni és öltöztetni az 
ápolt személyek 13-14%-át kell. az otthoni tevékenységek ellátásában (pl. takarítás, 
ill. főzés, ételkészítés vagy melegítés) az ápoltak kétharmada (63, ill. 67%) nem tud 
közreműködni. a lakáson kívüli közlekedésre az ápolt személyek 20%-a képes, a la-
káson belül helyváltoztatásra csaknem felük (46%). a lépcsők az ápolt személyek 
háromnegyede (77%) számára jelentenek önállóan le nem küzdhető akadályt. ágyból 
felkelni az ápolt személyek 58%-a tud, 32%-uknak kisebb segítségre van szüksége 
ehhez. az ápoltak 10%-ának mozgatását kizárólag az ápoló végzi. kommunikációra 
az ápoltak csaknem kétharmada (63%) önállóan képes, önállóan olvasni az ápoltak 
fele (49%) tud. a gyógyszerek adagolása és bevétele az ápolt személyek egyötödének 
(19%) nem jelent problémát.
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16. táblázat Az ápolt személyek képességei és akadályozottsága

Hogyan tudja ellátni az ápolt személy az alábbi tevékenységeket, tennivalókat?

Az ápoló 
végzi el 
helyette

Az ápoló 
segítségével 
tudja ellátni

Önállóan 
/ segéd-
eszközt 

használva el 
tudja látni

Összesen

Evés / ivás 8% 32% 60% 100%

WC-használat 13% 38% 49% 100%

Tisztálkodás (pl.: fürdés, hajmosás) 14% 68% 19% 100%

Öltözködés 13% 61% 26% 100%

Otthoni tevékenység ellátása (pl.: takarítás) 63% 24% 10% 100%

Főzés / ételkészítés / étel megmelegítése 67% 25% 8% 100%

Lépcsőn közlekedés 28% 48% 23% 100%

Helyváltoztatás – lakásban 14% 40% 46% 100%

Helyváltoztatás – utcán 25% 55% 20% 100%

Ágyból felkelés 10% 32% 58% 100%

Kommunikáció 11% 26% 63% 100%

Olvasás 39% 10% 49% 100%

Gyógyszerek adagolása, bevétele 23% 57% 19% 100%

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel.

3.3. ápoláSi SzÜkSÉglEt

az ápolási szükséglet bizonyos aspektusait már érintettük az ápolt személy képes-
ségeinek és akadályozottságának vizsgálatakor. Ebben a fejezetben elsőként az ápo-
lási feladatok időbeliségén keresztül mutatjuk be az ápoló feladatainak mennyiségét. 
Ebben a tekintetben elkülönítjük az aktív gondoskodásra szükséges időt (pl. öltöz-
tetés, etetés, pelenkázás, forgatás) attól az időtartamtól, amikor az ápoló készenléte 
elegendő. az ápolást végzők jellemzően napi 6-9 órában látják el az ápolt személy 
körüli aktív gondoskodást igénylő napi feladatokat. az aktív gondoskodásra szánt 
idő mediánja 6 óra, az átlagérték 8,7 óra volt. az ápolók háromtizede (30%) számára 
ez napi maximum 4 órát vesz igénybe, 4-8 óra aktív gondozás szükséges az ápoltak 
egyharmadának (33%) ellátásához. 8 órán felüli aktív gondoskodást az ápolt szemé-
lyek egynegyede (24%) igényel. 

a készenlét tekintetében az ápolók elmondása szerint az ápoltak fele (51%) 24 
órás felügyeletet igényel. Tízből három ápolt esetében elegendő, ha napi maximum 
8 órában van mellettük az ápoló. (17. táblázat)
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17. táblázat Az aktív ápolás ideje és a készenléti idő szerinti megoszlás

Ápolási díjban részesülők

Aktív gondoskodás (öltöztetés, étkezés biztosítása, pelenkázás, forgatás)

Maximum 2 óra 11%

2,5-4 óra 19%

4,5-8 óra 33%

8,5-12 óra 13%

12 óra fölött 11%

Összesen 100%

Medián 6 óra

Átlag 8,87 óra

Az aktív gondoskodáson túl mennyi ideig kell, hogy valaki az ápolt személy közelében legyen,  
készenlétben álljon

Maximum 4 óra 14%

4-8 óra 14%

8,5-12 óra 12%

12-20 óra 10%

24 órás felügyeletet igényel 51%

Összesen 100%

Medián 24 óra

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel.

az ápolt személy ellátásához szükséges aktív gondoskodás tekintetében az egyes el-
látási formák között jelentős különbséget tapasztaltunk. az átlagokat vizsgálva az 
alapösszegű ápolási díjban részesülők 6,6 óráról, az emelt összegű ápolási díjban 
részesülők 9,9 óráról, míg a kiemelt ápolási díjban részesülők átlagosan 12,6 óráról 
számoltak be. 

az ápolás-gondozás feladatai az ápolók többsége számára lelkileg és fizikailag is 
megterhelők. az ápolók többsége számára a lelki terhek nagyobbak a fizikai terheknél. 
az ápolók négytizede (37%) számára megterhelő vagy nagyon megterhelő az ápolás fi-
zikailag, ugyanez az arány a lelki megterheltség tekintetében 49%. az 5-ös skálán mért 
átlag a fizikai megterheltség tekintetében 3,13, a lelki megterheltség esetében 3,45

mind a fizikai, mind a lelki megterhelés tekintetében szignifikáns különbséget 
tapasztaltunk az egyes ellátási formákban részesülő ápolók között. az ápolási tevé-
kenység leginkább a kiemelt ápolási díjban részesülők számára megterhelő (átlagér-
tékek az 5-ös skálán 3,75 ill. 3,74), a legkisebb terhelésről az alapösszegű ellátásban 
részesülők számoltak be (átlagértékek: 2,84 ill. 3,33). az adatokból az is látható, hogy 
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az ellátás fizikai terhei szorosabb kapcsolatot mutatnak az ellátási jogcímmel, mint 
a lelki terhek. 

18. táblázat Az ápolás lelki és fizikai terheli – ellátási formák szerint
 

Mennyire érzi megterhelő-
nek az ellátást fizikailag

Mennyire érzi megterhelő-
nek az ellátást lelkileg

Alapösszegű ápolási díjban részesülők 2,84 3,33

Emelt összegű ápolási díjban részesülők 3,20 3,45

Kiemelt ápolási díjban részesülők 3,75 3,74

Átlag 3,13 3,45

Modell által megmagyarázott hányad (eta2) 0,076 0,015

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel.

amint az a fentiekből is kiderült a legtöbb ápolt ellátása az ápolók többsége számá-
ra egyedül nem megoldható. az ápolók 71%-a kap segítséget, legnagyobb arányban 
valamelyik velük élő családtag segítségére számíthatnak. Hivatásos segítő mindössze 
az esetek 2%-ában működik közre. az ápolást végző személyek 87%-ának van lehe-
tősége arra, hogy egy-egy napra másra bízza az ápolt ellátását, ha halaszthatatlan 
elintéznivalója van. 

3.4. intÉzmÉnyi SzolgáltatáSok igÉnyBEVÉtElE

az ápolók 95%-a nem vett igénybe az elmúlt egy évben külső ápoló-gondozó szolgá-
latot. Ezt az érintettek háromtizede azzal indokolta, hogy nincs rá szüksége (31%), 
vagy a család segítsége elegendő számára (39%). az ápolást végzők 15%-a fő okként 
az anyagi lehetőségek hiányát jelölte meg, 10% pedig nem ismer ilyen szolgáltatásokat 
vagy nincs információja arról, hol lehetne igényelni. a külső segítséget igénybe vevők 
többsége csak átmeneti időre, néhány alkalommal kérte külső szolgáltatók segítségét. 
nappali ellátást nyújtó intézménybe az ápoltak 5%-a jár. 

az elmúlt egy évben az ápoltak négytizede (38%) volt fekvőbetegként kórházban 
vagy bentlakásos szociális intézményben. többségük (az összes ápolt 25%-a) 2 hétnél 
rövidebb ideig tartózkodott ott. 

a szociális ellátások és szolgáltatások tekintetében jelentős információhiányt ta-
pasztaltunk az ellátottak körében. az ápolási díjban részesülők 70%-a nem rendelke-
zik pontos információkkal a házi segítségnyújtás intézményéről, 29% nem is hallott 
még róla. a támogató szolgáltatás és az otthoni szakápolás esetében még kevésbé 
tájékozottak az ellátottak. 43%-uk nem hallott még a támogató szolgáltatásról, min-
dössze 23%-uk rendelkezik pontos információkkal erről a szolgáltatásról. az otthoni 
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szakápolásról az ápolási díjban részesülők 30%-a nem hallott még, az ellátottak fele 
(48%) pedig nem ismeri a pontos részleteket. 

19. táblázat szociális szolgáltatások ismertsége

Ismertség

Jól ismerem Hallottam róla, 
de nem ismerem 
pontosan a szol-

gáltatást

Nem hallottam 
róla

Összesen

Házi segítségnyújtás 30% 41% 29% 100%

Támogató szolgáltatás 23% 34% 43% 100%

Otthoni szakápolás 22% 48% 30% 100%

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel.

az ápolást végző személyek döntő többsége (86%) szerint jobb az ápolt személynek, 
ha otthon, családja körében gondoskodnak róla, mintha ápoló-gondozó intézménybe 
helyezik. az 5-ös skálán mért átlagérték e változó esetében 4,6 volt. az ellenkező 
irányú megfogalmazással, miszerint szakszerűbb ellátást kap az ápolt személy, ha 
kórházban vagy bentlakásos szociális intézményben él, az ápolók 12%-a értett egyet. 
az egyetértésre vonatkozó átlagos pontszám ebben az esetben 2,6 volt. 

az ápolást végzők többsége (68%) ha lenne anyagi lehetősége, akkor sem bízná 
másra hozzátartozója ápolását. a válaszadók 6%-a bizonytalan a kérdésben, az ápolási 
díjban részesülő negyede (26%), ha tehetné, hivatásos ápoló gondjaira bízná az ápolt 
személyt. Ez a vélemény az átlagosnál magasabb arányban jelenik meg a mozgáskor-
látozott ill. rosszabb lelki állapotú személyt ápolók körében, illetve azok között, akik 
jelenleg is kapnak segítséget. 

20. táblázat Az otthon ápolással és intézményi elhelyezéssel kapcsolatos attitűd

Ápolási díjban részesülők

Egyesek úgy vélik, mindenképpen jobb az ápolt személynek, ha otthon, családja körében gondoskodnak 
róla, mintha ápoló-gondozó intézménybe helyezik

1 Egyáltalán nem ért egyet 1%

2 1%

3 12%

4 9%

5 Teljesen egyetért 77%

Összesen 100%
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Ápolási díjban részesülők

Átlag 4,60

Más vélemények szerint szakszerűbb ellátást kap az ápolt személy, ha kórházban vagy bentlakásos 
szociális intézményben él, hiszen ott állandó felügyeletet biztosítanak számára, és szakképzett ápolók 

gondoskodnak róla.

1 Egyáltalán nem ért egyet 43%

2 18%

3 27%

4 7%

5 Teljesen egyetért 5%

Összesen 100%

Átlag 2,13

Mit gondol, mennyit keres egy hivatásos ápoló, aki egy hasonló állapotú személyt lát el? (havi nettó 
összeg Ft-ban) 

70 000 Ft alatt 11%

71 000 – 100 000 Ft 48%

101 000 - 15%

Nem tudja 26%

Összesen 100%

Medián 90 000 Ft

Ha megtehetné, hajlandó lenne ezt az összeget kifizetni egy hivatásos ápolónak?

Igen 26%

Nem 68%

Nem tudja 6%

Összesen 100%

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel.

4. Az ÁpolÁsi díj igényBevétele
az ápolás feladatát az ellátásban részesülők 92%-a legalább két éve végzi, 59%-uk öt 
évnél, 40%-uk 10 évnél is régebben. az ápolási díjat jellemzően ennél rövidebb idő-
szakban vették igénybe a jelenleg ápolási díjban részesülők. az ellátottak egyötöde 
(19%) maximum egy éve kapja az ellátást, egynegyedük (25%) 2-3 éve. A 10 évnél 
hosszabb ideje ápolók aránya az ellátotti körben 18%. az ellátás igénybevételére vo-
natkozóan a medián 4 év. az ellátottak 46%-az ápolás megkezdését követően legalább 
két évvel vált jogosulttá az ápolási díjra.

az ápolási díjban részesülők többsége jelezte, hogy az elvégzett munkájukhoz vi-
szonyítva méltánytalanul alacsony az ápolási díj összege. Sokan aggódnak öregkori 
jövedelembiztonságuk amiatt. 
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az adatfelvétel adatai szerint a számukra folyósított ápolási díj összegét az ellátásban 
részesülők 92%-a nem tartja méltányosnak. az ellátásban részesülők jellemzően kb. 
75 000 Ft-os összeget tartanának megfelelőnek. Ez az aktuális ellátásukhoz viszo-
nyítva csaknem kétszeres összeget, nominális értéken nézve kb 36-40 ezer forinttal 
magasabb összeget jelent.

4.1. az EgyES JogcÍmEk igÉnyBE VEVŐi kÖzÖtti 
kÜlÖnBSÉgEk

Ebben az alfejezetben azt foglaljuk össze, hogy mely változók mentén szegmentálódik 
az alapösszegű, emelt- és kiemelt ápolási díjban részesülők csoportja.10 az eredmé-
nyeket a 21. táblázatban foglaltuk össsze.

az alapösszegű ellátástól a magasabb összegűek felé mozdulva csökken a férfiak 
aránya az ápolást végzők között: az alapösszegű ellátásban részesülők 31%-a férfi, az 
emelt összegű ellátás eletében ez az arány 25%, míg a kiemelt ápolási díj esetében 
csak 15%. 

Életkor, iskolai végzettség és háztartásnagyság mentén nem tapasztaltunk kü-
lönbséget az ellátási formák között. ugyanakkor a munkavállalás tekintetében igen 
jelentős különbségek láthatók: míg az alapösszegű ellátásban részesülők közel egy-
negyede (23% ) dolgozik, addig az emelt és kiemelt ellátásban részesülők között ez az 
arány mindössze 12-13%. 

Ennek ellenére a relatív szegénységi mutató tekintetében kedvezőbb az emelt és 
kiemelt ellátásban részesülők helyzete: közöttük négyből egy ápoló (25-26%) él jöve-
delmi szegénységben, míg ez az arány az alapösszegű ellátás esetében 39%.

az alapösszegű ellátásban részesülők között az átlagosnál magasabb az idős (60 
éven felüli) személyt ápolók aránya, az emelt és kiemelt ápolási díjasok esetében pedig 
a 18-59 éves személyek ápolása átlagon felüli. 

mint azt a 3.3 fejezetben már bemutattuk, az aktív gondoskodásra szánt idő tekin-
tetében jelentős különbségek mutatkoztak az ellátási formák között: az alapösszegű 
ellátásban részesülők átlagosan 6,61 órában, az emelt összegű ellátásban részesülők 
csaknem napi 10 órában, míg a kiemelt ápolási díjban részesülők több mint napi 12 
órában látják el az ápolt személyt. az ápolást végzők válaszai alapján az ápolás lelki és 
fizikai terhei ezzel párhuzamosan növekednek, az ápoló lelki állapota és elégedettsége 
pedig a magasabb összegű ellátások esetében szignifikánsan alacsonyabb. 

a magasabb összegű ellátásban részesülők ugyanakkor nagyobb arányban támasz-
kodhatnak közvetlen környezetük segítségére, illetve körükben magasabb a külső 
ápoló-gondozó szolgáltatás igénybevétele is.11

azok, akik jelenleg alapösszegű ellátást kapnak, kb 62 ezer forintos összeget 

10 a területi dimenzió mentén tapasztalt különbségeket az 1.2. fejezetben tárgyaltuk.
11 a nappali intézmények igénybevételének esetében azonban ez az összefüggés nem áll fenn.
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tartanának méltányosnak elvégzett munkájukért. az emelt összegű ellátásban ré-
szesülők 81 ezer Ft körüli összeget, míg a jelenleg kiemelt ellátásban részesülők 99 
ezer Ft-os összeget tartanának méltányosnak. 

a kiemelt ápolási díjban részesülők tájékozottabbnak mutatkoztak az alapösszegű 
és emelt ellátásban részesülőknél: a házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás és 
az otthoni szakápolás esetében is 10-15%-ponttal magasabb közöttük azok aránya, 
akik hallottak már az ellátásról. 

21. táblázat Az alapösszegű, emelt- és kiemelt ellátásban részesülők közötti különbségek 

Alapösszegű 
ápolási díjban 

részesülők 
(N=257)

Emelt összegű 
ápolási díjban 

részesülők 
(N=165)

Kiemelt ápolási 
díjban részesülők 

(N=106)

Ápolási díjban 
részesülők  
Összesen 
(N=528)

Nem

Férfi 31% 25% 15% 26%

Nő 69% 75% 85% 74%

Összesen 100% 100% 100% 100%

Dolgozik-e?

Igen 23% 12% 13% 17%

Nem 77% 88% 87% 83%

Összesen 100% 100% 100% 100%

Szegénység

Szegénységi küszöb 
feletti jövedelemből él

61% 74% 75% 68%

Szegénységi küszöb 
alatti jövedelemből él

39% 26% 25% 32%

Összesen 100% 100% 100% 100%

Depriváció

Anyagilag deprivált 65% 67% 72% 67%

Anyagilag súlyosan 
deprivált

42% 44% 43% 43%

Ápolt személy életkora

Kiskorú 21% 14% 20% 19%

18-59 éves 21% 37% 42% 30%

60 éves vagy idősebb 58% 49% 38% 51%

Összesen 100% 100% 100% 100%

Aktív gondoskodásra szánt idő

Átlag 6,61 óra 9,96 óra 12,6 óra 8,87 óra
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Alapösszegű 
ápolási díjban 

részesülők 
(N=257)

Emelt összegű 
ápolási díjban 

részesülők 
(N=165)

Kiemelt ápolási 
díjban részesülők 

(N=106)

Ápolási díjban 
részesülők  
Összesen 
(N=528)

Ellátás lelki és fizikai terhei

Lelki terhek (1-5 skála 
átlaga)

2,84 3,20 3,75 3,13

Fizikai terhek (1-5 
skála átlaga)

3,33 3,45 3,74 3,45

Lelki állapot és elégedettség

Ápoló lelki állapota 
(1-5 skála átlaga) *

3,40 3,11 3,08 3,25

Ápolt személy lelki 
állapota (1-5 skála 
átlaga)

3,14 2,95 3,04 3,06

Mennyire elégedett 
az életével általában 
(0-10 skála átlaga) *

6,06 5,58 5,51 5,80

Segítség igénybevétele

Ápolt személy ellátá-
sában kap segítséget *

67% 69% 80% 71%

Külső ápoló-gondozó 
szolgáltatást igénybe 
vett *

2% 8% 10% 5%

Nappali ellátást 
nyújtó szociális in-
tézményt igénybe 
vesznek

5% 6% 5% 5%

Ön szerint mekkora összegű ápolási díjat kellene kapnia egy Önhöz hasonló helyzetű személynek, 
aki hozzátartozóját ápolja?

Átlag 61 679 Ft 80 968 Ft 99 000 Ft 75 389 Ft

Forrás: TÁRKI Ápolási díj adatfelvétel. 

4.2. az ápoláSi DÍJ mint SzociáliS mEnEDÉk? 

az ápolási díj igénybevétele kapcsán is felmerülhet a kérdés, vajon mekkora azon 
személyek aránya, akik a rendszer potyautasaiként úgy igényeltek ápolási díjat, hogy 
elsődleges mozgatórugójuk valamilyen rendszeres pénzellátás megszerzése volt, el-
sődleges okként tehát nem egy családtag ápolási igénye jelentkezett, ez inkább ürü-
gyet jelentett. Felmerült az a kérdés is, hogy vajon az ellátásban részesülők számának 
növekedése mögött egyfajta ’felhígulás’ áll-e, növekedik-e azon személyek aránya, 
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akik a rendszer kiskapuit kihasználva szociális menedéket találtak az ápolási díjban, 
mert más szociális támogatásra nem tudtak szert tenni.12 

az ellátást igénybe vevők területi megoszlásának ismeretében e kérdés fokozott 
hangsúlyt kaphat, hiszen a gazdaságilag kevésbé fejett, kelet-magyarországi terü-
leteken (elsősorban az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régiókban) magas az 
ápolási díjat igénybe vevők aránya, míg a fejlettebb közép- és nyugat-magyarországi 
területeken alacsonyabb. ahogy az a 7. ábrán látható, a magas munkanélküliségi ráta 
a járások jelentős részében együtt jár az ápolási díj nagyobb arányú igénybevételével. 
Ez az összefüggés azonban nem minden területen állja meg a helyét. Ellenpéldaként 
említhető a Dél-Dunántúli régió számos járása, ahol az elmúlt években tartósan 
magas munkanélküliségi mutatók mellett az ápolási díj igénybevétele átlaghoz kö-
zeli, illetve Bács-kiskun megye keleti területei, ahol alacsony munkanélküliségi ráta 
mellett magasabb arányban veszik igénybe az ápolási díjat.

7. ábra. Az ápolási díjban részesülők 10 000 főre vetített száma ill. a munkanélküliségi ráta 
járásonként

 

       

Forrás: saját számítások Magyar Államkincstár 2015. májusi kifizetési adatai alapján ill.  
AFSZ ArcAdatMagyarország GeoX Kft 2014

az ápolási díjban részesülők társadalmi helyzetét elemezve az a kép rajzolódik 
ki, hogy a megélhetési ápolási díj létező jelenség, ám az ellátottak teljes köréhez 
viszonyítva feltehetően kisebbséget képez. Ezt az állításunkat arra alapozzuk, hogy 

12 E téma nem szerepelt a kutatási kérdéseink között a kutatás indításakor, a kutatási design-t sem e téma 
mentén építettük fel, a kérdőív sem tartalmazott e témakörhöz közvetlenül kapcsolódó kérdéseket. 
az adatfelvételünkön való részvétel önkéntes volt, minden adat önbevalláson alapult. Éppen ezért 
azok az ellátottak, akik esetleg fenyegetve érezték magukat a felkeresés miatt, visszautasíthatták a 
kutatásban való részvételt. mivel azonban a kutatási eredmények előzetes bemutatásakor számos 
kérdés irányult a fentiekben bemutatott, ’megélhetési ápolási díj’-ként említhető jelenségre, ebben az 
alfejezetben röviden összefoglaljuk azokat az információkat, amik legalább érintőleges kapcsolatban 
vannak a témával.
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az ápolási díjban részesülők jellemzői nem illeszkednek a segélyből élő népességről 
alkotott általános sztereotípiákhoz. Elsőként az iskolai végzettséget említenénk: az 
ápolási díjban részesülők között az alapfokú végzettségűek aránya (22%) megegye-
zik a teljes felnőtt népességével (21%). az egyéb végzettségi kategóriákat vizsgálva 
is csak kisebb különbségek láthatók, a vizsgált kompetenciák (idegennyelv-ismeret, 
jogosítvány, számítógép-használat) esetében is a felnőtt népességhez hasonló ada-
tokat láttunk.

Emellett mindenképpen utanánk arra is, hogy az ápolási díjban részesülők több-
sége (71%) közvetlenül az ellátás igénybe vétele előtt jelen volt a munkaerőpiacon. 
mindössze az ápolók 8%-a volt munkanélküli az ápolási díj igénybe vétele előtt. Ebben 
a tekintetben az is figyelemre méltó, hogy az ápolási díjban részesülők csaknem 90%-a 
szeretne visszatérni a munkaerőpiacra. 

5. Összegzés

az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozóját ápoló személy 
számára biztosított, havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátás. 2015-ben ma-
gyarországon kb 53 000 fő részesült alanyi jogú ápolási díjban. kutatásunk célja az 
volt, hogy feltáró jellegű adatokat szerezzünk e népességről. az ápolási díjban része-
sülők háromnegyede nő, jellemzően 40-es, 50-es éveikben járnak. napi 6-9 órában 
látják el az ápolt személy körüli aktív gondoskodást igénylő feladatokat (pl. öltöztetés, 
etetés, pelenkázás, forgatás), emellett az ápolt személyek fele 24 órás felügyeletet 
igényel.

az ápolást végző személyek iskolai végzettsége és kompetenciái nem maradnak 
el a teljes felnőtt magyar népességtől. az ápolási díjban részesülők háromnegyede 
az ápolási díj igénybe vétele előtt dolgozott, jelenleg az ápolási tevékenység mellett 
22%-uk végez (legalább alkalmi jelleggel) fizetett munkát. Ennek ellenére szemé-
lyes jövedelmük az ápolási díjat, a munkajövedelmüket és egyéb támogatásokat is 
beleszámítva kb. 40 000 Ft körül mozog, az ápolási díjban részesülők körében a 
háztartásokban az egy főre jutó jövedelem mediánja 50 000 Ft. az ápolási díjban 
részesülők harmada jövedelmi szegénységben él, kétharmaduk deprivált, csaknem 
felük anyagilag súlyosan deprivált. 

6. ForrÁsok

a következőkben a kutatás során feldolgozott adabázisok, megvizsgált jogszabályok, 
felhasznált források listáját közöljük. 
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6.1. FElHaSznált aDatBáziSok

•  Az ápolási díjban részesülők körében 2015 augusztusában végzett adatfelvétel 
adatai

•  TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat 2014
•  TÁRKI Omnibusz kutatások 2012-2014 évre vonatkozóan 
•  TÁRKI Omnibusz kutatások 2014 évrben
•  European Social Survey 7-es hulláma, adatfelvétel éve: 2015 
•  Népszámlálás 2011. háztartásokra vonatkozó adatai
•  KSH OSAP 1206-os adatgyűjtése 2008-2014
•  Magyar Államkincstár ápolási díjra vonatkozó folyósítási adatai járásonként 

2015. május
•  Európai Életminőség felmérés (EQLS) 2011

6.2. EgyÉB FElHaSznált ForráSok

•  KSH Európai Lakossági Egészségfelmérés, 2014 közzétett adatai a Statisztikai 
tükör 2015/29-es száma alapján

•  EUROSTAT adatok az akadályozottságról, krónikus betegségekről http://ec.europa.
eu/eurostat/data/database?p_p_id=navtreeportletprod_War_navtreeport-
letprod_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_
up&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_NavTreeport-
letprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ_nodeInfoS
ervice=true&nodeId=236774

•  Gábos A., Szívós P. és Tátrai A. (2014): Jövedelmi szegénység és társadalmi ki-
rekesztettség jellemzői magyarországon, 2000-2014. in: Szivós p. – tóth i. gy. 
(szerk.): Jól nézünk ki (…?!) Háztartások helyzete a válság után tárki monitor 
jelentések 2014. Budapest: tárki, 44-71. p.


