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A súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci 

helyzete egy felmérés tükrében

A kutatásról

A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelő családok helyzetéről készült korábbi 
kutatások  arra  mutattak  rá,  hogy a  fogyatékos  családtag  gondozása  által  igényelt  állandó 
felügyelet  következtében  valamelyik  szülő,  illetve  a  gondozást  ellátó  személy  kiszorul  a 
munkaerőpiacról,  munkahelye  feladására  kényszerül,  vagy  alacsonyabb  jövedelmet 
eredményező részmunkaidős vagy otthon végezhető munkát vállal. Bár erre vonatkozó adatok 
nem álltak rendelkezésre, vélelmezhetően túlnyomó többségében az anyák adják fel, illetve 
adták fel kereső tevékenységüket, ugyanakkor a sérült családtag ellátása, felügyelete a másik 
szülő segítségét is igényli, ami gátat szab az ő foglalkozási lehetőségeinek, aspirációinak is. A 
munkaerőpiacról  való kiszorulás  és  a  fogyatékos  családtag  ellátásának  speciális  költségei, 
valamint  a  rendelkezésre  álló  támogatások  alacsony  szintje  gyakran  a  családok 
életminőségének, szociális biztonságának drasztikus romlásával jár.1

A  Nemzeti  Erőforrás  Minisztérium  jogelődje,  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium 
megbízásából  a  Fogyatékos  Személyek  Esélyegyenlőségéért  Közalapítvány  a  súlyosan-
halmozottan  fogyatékos  személyeket  nevelő  emberek  foglalkoztatásának  elősegítése 
érdekében kísérleti jellegű modellprogramot készített elő és valósított meg 2009-2010-ben.2 
A program keretében lezajlott egy, az érintett családok gazdasági aktivitását, munkaerő-piaci 
helyzetét,  a munkavállalást  befolyásoló tényezőket,  illetve ezek összefüggését feltérképező 
kutatás.3 A  következőkben  az  500  fős  mintán  készült  kérdőíves  felmérés  legfontosabb 
eredményeit foglaljuk össze, s – ha a vizsgált dimenziók vonatkozásában korlátozottan is – 
megpróbálunk képet adni a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-
piaci  helyzetéről,  aspirációiról,  lehetőségeiről  a  munkaerőpiacon.  A  munkavállalást 
befolyásoló  tényezők  szélesebb  összefüggésinek  bemutatásakor  támaszkodunk  a  kutatás 
részét  képező  kvalitatív  felmérés  –  20  szülővel  készített  nyitott  mélyinterjú  – 
megállapításaira, valamint a program keretében megvalósított kísérleti program tapasztalataira 
is. A kutatássorozat részeként 20 intézményi interjú is készült, a tanulási képességet vizsgáló 
szakértői és rehabilitációs bizottságoknál, illetve súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek 
nevelését,  oktatását  is  biztosító  intézményeknél.  Az  interjúk  tapasztalatainak  ismertetése 
túlmutat a cikk keretein, de a szülők munkavállalásával kapcsolatos főbb megállapítások az 
összefoglaló gondolatok között megjelennek.

A kutatás módszertana

A  kutatásban  érintett  kör  elérését  alapvetően  nehezítette,  hogy  a  súlyos-halmozott 
fogyatékosságra nincs egységes fogalomhasználat még jogszabályi szinten sem (nem jelent 
önálló fogyatékossági kategóriát), s hogy részben ebből fakadóan egyetlen közintézménynél 
sincs  egységes  és  átfogó  nyilvántartás  az  érintettekről.   A  kutatás  során  olyan  súlyosan-
halmozottan  fogyatékos  személyeket  nevelő  családokat  kerestünk meg,  akik  a  fogyatékos 
családtagot  otthoni  környezetben  gondozzák,  és  a  családban  gazdaságilag  aktív  korú 
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gondviselő  is  él.   A  kutatás  céljaival  összhangban  egy  viszonylag  tág  munkadefiníciót 
határoztunk meg a súlyos-halmozott fogyatékosságra. 
Ennek elemei:

• az élettartam végéig tartó állandó gondoskodásra szorultság és
• valamilyen mértékű értelmi fogyatékosság és
• valamilyen – többnyire súlyos fokú – mozgáskorlátozottság és/vagy
• súlyos fokban akadályozott kommunikáció és/vagy
• egy- vagy többféle érzékszervi fogyatékosság

Mintavétel

A mintába került családok 12%-át a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottságokon  keresztül,  20%-át  fogyatékos  embereket  ellátó  szervezetek,  intézmények 
segítségével  sikerült  elérni,  18%-át pedig olyan címeken,  amelyeket  közvetlenül  települési 
önkormányzatok bocsátottak rendelkezésre. A felkeresett címek felét a sorstárs családok adták 
meg.  A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket  nevelő családok nagy része számon 
tart  sorstárs családokat,  s elég sűrű az a kapcsolati  háló, ami a sorsközösség és a hasonló 
életutak következtében szövődik a családok között. Az intézményi interjúk is megerősítették 
azt  az  előzetes  feltételezést,  hogy  manapság  már  nincs  számottevően  sok  rejtőzködő,  a 
különböző  intézményektől  és  a  sorstársi  közösségektől  is  teljesen  elzártan  élő  család  az 
érintettek körében. A mintavételi módszer azonban csökkentette a magukba forduló életvitelű 
családok elérésének valószínűségét. 

A mintába került családok jellemzői

Tekintve, hogy nincsenek pontos számadatok a populáció nagyságára vonatkozóan, a kutatás 
egyik célkitűzése az volt, hogy megpróbáljon pontos becslést adni az érintett családok számát 
illetően.  Ez  a  törekvés  részben  a  fent  említett  nehézségek,  illetve  az  adatszolgáltató 
intézmények  részéről  mutatkozó  adatvédelmi  aggályok  okán  csak  részben  teljesült. 
Mindazonáltal  a  kutatók  arra  a  következtetetésre  jutottak,  hogy  a  korábbi  felmérésekre 
alapozott  becslések,  melyek  szerint  12 000–20 000  család  nevel  családi  körben  súlyosan-
halmozottan fogyatékos személyt,  erősen felülbecsülik a populáció nagyságát.  A tényleges 
szám kevesebb mint 10 000. (Az indoklás ismertetését lásd később.)

1. táblázat
A mintába került családok területi megoszlása

Régió Család Százalék
Dél-Alföld 75 db 15%
Dél-Dunántúl 64 db 13%
Észak-Alföld 57 db 11%
Észak-Magyarország 94 db 19%
Közép-Dunántúl 38 db 8%
Közép-Magyarország 71 db 14%
Nyugat-Dunántúl 101 db 20%
Összesen 500 db 100%
Forrás: Marketing Centrum
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A  megkérdezett  családok  szerkezetét  tekintve  az  érintett  családok  62  százalékában 
házaspár/élettársak és gyerek(ek)  élnek. A negyedükben viszont egyedülálló  a gondviselő, 
azaz  a  háztartás  szerkezete:  egyedülálló  szülő  +  gyerek(ek).  A  nagyszülő(k)  +  szülők  + 
gyerek(ek) háztartásszerkezet az érintett családok 9 százalékára jellemző. Az érintettek egy 
százaléka  körében  házastárs  a  súlyosan-halmozottan  sérült  családtag,  a  családok  három 
százaléka  pedig  egyéb  szerkezetű  (van  például  örökbe  fogadott  sérült  is  a  mintában).  A 
családok  32  százaléka  háromfős,  30  százaléka  négyfős,  13  százalékuk  ötfős,  hét 
százalékukban pedig hatan vagy többen élnek.

A  mintába  került  családok  esetében  leggyakrabban  –  az  esetek  96  százalékában  –  saját 
gyermek az érintett családtag, a többi esetben unokáról, házastársról vagy egyéb relációról 
van szó.

A válaszadók megítélése szerint a sérült családtagok 12 százalékának kétféle sérülése van, 48 
százalékuknak  háromféle,  23  százalékuknak  négyféle,  17  százalékuk  pedig  a  kérdőíven 
szereplő valamennyi sérüléstípusban érintett valamilyen mértékben.

A sérülések megléte,  illetve  súlyossági  foka alapján képzett,  elvileg  0 ponttól  100 pontig 
terjedő skála finoman méri a sérülések halmozódását és súlyosságát. A képzett skála átlaga 55 
pontnak adódott. A sérült családtagok 17 százalékánál a gondviselő megítélése szerint csak 
enyhe fokú sérülések halmozódnak. Egy részük (kb. hat százalékuk) valószínűleg valójában 
nem  is  tekinthető  a  definíció  szerint  súlyosan-halmozottan  fogyatékosnak.  A  gondviselői 
vélemények  alapján  integrált  halmozódás-súlyosság  mutató  értéke  viszont  az  esetek  44 
százalékában így is 60 pont fölé került, és ez már két-, háromféle súlyos sérülés halmozódását 
jelenti.

2. táblázat
Az egyes fogyatékossági típusokhoz tartozó súlyossági mértékek megoszlása
 

A fogyatékosság típusa

A fogyatékosság mértéke
(%)

súlyos
közép
súlyos

enyhe nincs

Mozgássérülés 67 21 7 5

Értelmi sérülés 47 34 14 5

Beszédzavar 51 20 17 12

Látássérülés 13 10 18 59

Hallássérülés 7 5 14 74

Forrás: Marketing Centrum

A mintába került  családokban élő súlyosan-halmozottan  fogyatékos emberek 12 százaléka 
még  nem iskoláskorú,  54  százalékuk  7–18  éves,  34  százalékuk  pedig  18  évnél  idősebb, 
átlagéletkoruk 16,5 év. 
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A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők gazdasági aktivitása, 
munkaerő-piaci helyzete

Az elsődleges gondviselők 23 százaléka mondta azt magáról,  hogy dolgozik,  gazdaságilag 
aktív pénzkereső. (13% teljes munkaidőben dolgozik, 9% részmunkaidőben, 2% bedolgozói, 
illetve távmunkát végez.) A megkérdezettek 14 százaléka gyesen, gyeden van, 11 százaléka 
nyugdíjas,  52  százalékuk  egyéb  inaktív  (ebből  3%  az  álláskeresők  aránya),  4%  pedig 
valamilyen alkalmi munkát végez. 

Az  adatfelvétel  időpontjában  rögzített  gazdasági  aktivitásokat  tekintve  az  elsődleges 
gondviselők 72%-a inaktív volt, 7%-a vállalkozóként tevékenykedett, 8%-uk fizikai munkát 
végzett,  4%  nem  diplomához  kötött  szellemi  tevékenységet  folytatott,  a  szellemi 
foglalkozásúak aránya pedig 9% volt. 

A gondviselők 11 százaléka a sérült családtag családba kerülése előtt is inaktív volt, gyesben, 
gyedben  részesült,  valamint  háztartásbeli  volt.  A gondviselők  öt  százaléka  saját  (családi) 
vállalkozásban  tevékenykedett.  A  legtöbben  –  51%  –  fizikai  munkát  végeztek 
alkalmazottként.  A szellemi foglalkozásúak 20%-os aránya mellett  diplomához nem kötött 
szellemi tevékenységet  12% folytatott.  A korábbi munkahelyek 5%-a saját vállalkozás,  43 
százaléka a magánszférában volt, 52 százalékuk viszont az állami, önkormányzati szférában.

A korábban inaktívak mindössze tizede került be a sérült családtag családba kerülése után a 
munka  világába,  miközben  a  korábban  aktívak  76  százaléka  inaktívvá  vált.  A  korábban 
vállalkozóként, illetve vállalkozásban pénzkeresők körében 44 százalék jelenleg is aktív, az 
állami, önkormányzati  szférában dolgozók körében 28% marad meg a munka világában, a 
magánszférában alkalmazottként dolgozók közül viszont csak 16%.

A  foglalkozási  adatokat  áttekintve  megállapítható,  hogy  a  fizikai  munkát  végzők  tudnak 
legnehezebben  munkát  találni  egy sérült  családtag  mellett,  és  a  diplomások  lehetőségei  a 
legtágabbak. 

Mindez azért  is  lényeges,  mert  az esetek 48 százalékában maga az elsődleges  gondviselő 
(azaz  a  válaszadó)  az elsődleges  családfenntartó  is  (azaz  ő hozza a  legtöbb jövedelmet  a 
családba).  Az  elsődleges  családfenntartók  12  százaléka  vállalkozóként  keres  pénzt,  30 
százalékuk  fizikai  munkával,  5  százalékuk  adminisztratív  munkával,  13  százalékuk  pedig 
szellemi munkával. 

A megkérdezett  családok  bevételi  forrásait  tekintve  azt  mondhatjuk  tehát,  hogy hivatalos 
munkajövedelme  a családok 60 százalékának van,  családi  pótlékot  84 százalékuk kap,  az 
ápolási, gondozási díjban részesülő családok aránya pedig 61%.4

3. táblázat
Önök havi átlagban mennyi jövedelemhez jutnak a következő forrásokból?

A válaszadók körében van (%) átlag (Ft)

Családi pótlék 84% 34 130 Ft

Ápolási, gondozási díj 61% 31 280 Ft
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Hivatalos munkajövedelem 60% 130 490 Ft

Nyugdíj, rokkantnyugdíj 38% 85 020 Ft

Egyéb jövedelem 27% 41 340 Ft

GYES, GYED 21% 35 080 Ft

Alkalmi munkából származó jövedelem 12% 37 500 Ft

Rendszeres nevelési segély 9% 14 870 Ft

Családi, rokoni segítség 8%    4486 Ft

Álláskeresési támogatás, álláskeresési segély 6% 33 930 Ft
Forrás: Marketing Centrum

A táblázat adatai a kérdésre érdemi választ adó családokra vonatkoznak (93%). A százalékos 
arányok azt mutatják, hogy a családok hány százaléka jut bevételhez a különböző forrásokból, 
függetlenül attól, hogy a forrás kötődik-e vagy sem a fogyatékkal élő családtaghoz.

A valamilyen munkát végzők körében vizsgáltuk a jelenlegi munkatevékenység megítélését 
is. A válaszokat mérleg-indexre vetítve:  teljesen egyetért = +100 pont, inkább igen = +50  
pont, inkább nem = -50 pont, egyáltalán nem = 100 pont.  A legnagyobb egyetértésre az az 
állítás talált, hogy: „A munkahelyemen megértik a családunk nehéz helyzetét”, és a legtöbben 
azt az állítást utasították el, hogy: „Elégedetlen vagyok a munkámmal. Szívesen váltanék, ha  
lehetne”.

4. táblázat
Mennyire érzi jellemzőnek önmagára a következőket: teljesen, inkább igen, inkább nem,  
vagy egyáltalán nem?

Állítások Mérleg
A munkahelyemen megértik a családunk nehéz helyzetét. 43 pont
A képzettségemnek megfelelő munkát végzek. 38 pont
A környéken nem állnak rendelkezésre elérhető szülőpótló, szülőhelyettesítő 
szolgáltatások.

20 pont

Csak az anyagi kényszer miatt vállalok munkát. -3 pont
A környéken nincs olyan intézmény, ahol a sérült családtag napközbeni ellátását 
biztosítani tudnám.

-10 pont

Viszonylag jó fizetést kapok a munkámért. -12 pont
A sérült családtag ápolása hátráltat a munkahelyi előmenetelben. -26 pont
A sérült családtag mellett nem tudok a képzettségemnek megfelelő munkát 
találni.

-34 pont

Elégedetlen vagyok a munkámmal. Szívesen váltanék, ha lehetne. -35 pont
Forrás: Marketing Centrum

A dolgozó gondviselők tehát többnyire elégedettek a munkájukkal.  Ha egyszerre nézzük a 
kilenc választ, akkor három csoportba sorolódnak a válaszadók. A valamilyen munkát végzők 
45  százaléka  alapvetően  elégedett  a  munkájával,  29  százalékuk  viszont  elégedetlen  – 
elsősorban a munkabérének nagyságával –, 26 százalékuknak viszont az okoz nagy gondot, 
hogy  a környéken  nincs  olyan  intézmény,  ahol  a  sérült  családtag  napközbeni  ellátását 
biztosítani tudnák.
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A felmérés adatai szerint a fogyatékos családtagok 38%-a egész nap otthon van a lakásban, és 
mindössze tizedük tölt legalább 10 órányi időt a lakáson kívül. A gondviselők napirendjét 
vizsgálva, 41%-uk gyakorlatilag egész napját otthon tölti egy átlagos hétköznapon, további 
26%-uk pedig legfeljebb négy órát van házon kívül. A gondviselők átlagosan 18 órát töltenek 
együtt  fogyatékos  hozzátartozójukkal,  hétvégén  22  óra  ugyanez  az  átlagérték.  A  sérült 
családtagok  70%-át  egyáltalán  nem,  vagy  csak  nagyon  rövid  időre  (néhány  percre)  lehet 
felügyelet  nélkül  hagyni,  24%-ukat  pedig  fél  vagy  egy  órára  is.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a 
fogyatékos családtag felügyeletét az esetek 94%-ában a teljes napra meg kell oldani. 

Az inaktív gondviselők leggyakrabban a sérült családtag felügyeletével indokolták azt, hogy 
nem dolgoznak (42%), de  visszatérő érv volt az is, hogy azért nem mennek dolgozni, mert 
akkor le kellene mondani az ápolási díjról (34%), és hiába lenne magasabb a munkabérük, 
bizonytalanabbá válna a jövedelmük.   Megjegyzendő,  hogy itt  nem ritkán olyan szülőkről 
beszélünk, akik 10, esetleg 15-20 éve nem dolgoztak, így aztán nem igazán naprakészek sem 
az  adódó  munkalehetőségek  tekintetében,  sem  abban  a  kérdésben,  hogy  tulajdonképpen 
hogyan  befolyásolhatná  életszínvonalukat  az  esetleges  munkavállalás.  A  további  indokok 
között szerepelt,  hogy nem találnak megfelelő munkát (8%), a saját betegség (3%), illetve 
háztartás és a nagy család ellátásának kötelezettsége (3%).

A gondviselők jelentős része egyetért azzal, hogy Magyarországon kevés a részmunkaidőben 
végezhető munka, és kétharmaduk úgy véli: a környékükön nagyon nehéz munkát találni. A 
gazdaságilag  aktív  válaszadók  véleményei  csak  ennél  a  kérdésnél  térnek  el  az  inaktívak 
véleményeitől: utóbbiak körében 75 pont a válaszok mérlege, a valamilyen munkát végzők 
körében viszont „csak” 55 pont. Az otthoni munkavégzés lehetősége iránti igény ugyancsak 
markánsan megjelenik a válaszok között. 

5. táblázat
Mennyire ért  egyet  a következőkkel:  teljesen,  inkább igen, inkább nem, vagy egyáltalán  
nem?
Állítások Teljesen 

egyetért 
Mérleg

Nagyon kevés részmunkaidős munka van Magyarországon. 75% 76 pont
Ezen a környéken nagyon nehéz munkát találni. 67% 71 pont
A sérült családtagot nevelők számára otthon elvégezhető munkát 
kellene biztosítani.

67% 68 pont

Szívesen részt vennék továbbképzéseken, ha így (jobb) 
munkához juthatnék.

34% 7 pont

Szívesen eljárnék egy munkahelyre, ha addig vigyázna valaki a 
sérült családtagra.

32% 0 pont

Szívesen tanulnék számítógép-kezelést, számítógépes 
ismereteket.

23% –8 pont

Szívesen tanulnék idegen nyelvet, ha lenne rá lehetőség. 20% –30 pont
Ha más szakmám lenne, könnyebben tudnék munkát találni. 14% –34 pont
Forrás: Marketing Centrum
A válaszok mérleg-index értékei: teljesen egyetért = +100 pont, inkább igen = +50 pont, inkább nem = -50 pont,  
egyáltalán nem = -100 pont.
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A munkavállalást befolyásoló tényezők vizsgálata

A kutatás a munkavállalást befolyásoló objektív tényezők mellett kiterjedt a munkavállalási 
hajlandóságot  befolyásoló  szubjektív  tényezők  feltérképezésére  is.  A  szubjektív  tényezők 
körébe tartoznak az érdeklődés, az egyéni készségek, képességek, illetve a motiváció. 

A munkalehetőségek iránti érdeklődés

Az inaktív  gondviselők  22  százaléka  semmilyen  munkát  sem tudna  és  akarna  vállalni  a 
kérdőíven szereplő 16 lehetőség közül. A felső jövedelmi negyedben 37% ugyanez az arány, 
az 50 évnél idősebb gondviselők körében pedig 36%. Jelentősek a nemi eltérések is. A férfi 
gondviselők  (az  összes  válaszadó  tizede)  körében  47%  az,  akit  nem  érdekel  egyetlen 
lehetőség sem.

6. táblázat
Tudná-e és akarná-e Ön vállalni a következő munkákat?

Megnevezés Igen 
(%)

Esetleg
(%)

Nem
(%)

Otthon végezhető kézműves tevékenység 28 19 53
Adatrögzítés, adatfeltöltés otthoni számítógépen 27 18 54
Részmunkaidős munka a szakmájában 27 10 63
Takarítás 22 16 62
Alkalmi szellemi munka 21 16 63
Ügyfélszolgálati tevékenység otthoni telefonról 20 19 60
Alkalmi fizikai munka 19 14 67
Gyerekfelügyelet otthon 19 11 70
Részmunkaidős segéd- vagy betanított munka a közelben 18 15 67
Alkalmi háztartási munka (bejáró) 17 13 70
Más család halmozottan sérült gyerekének alkalmi gondozása 14 14 72
Bébiszitterkedés a közelben 13 8 79
Otthoni számítógépen könyvelési munkák 12 10 78
Részmunkaidős pénztárosi, eladói munka a közelben 12 10 78
Telemarketing tevékenység otthoni telefonról 11 11 78
Óraadás, korrepetálás 8 4 88
Forrás: Marketing Centrum

A további elemzés azokra fókuszált, akik legalább egy lehetőségre nyitottak a 16 közül, és a 
válaszok együttjárásait megvizsgálva a 16 lehetőség négy faktorba rendeződik, a szakképzés 
nélkül  is  elvégezhető  munkák,  az  adminisztratív  munkák  körére,  a  gyermekfelügyelethez 
kapcsolódó tevékenységekre, illetve a saját szakmában történő munkavégzésre.

A sérült családtag családba kerülése előtti munka jellege szerint természetesen jelentősek az 
eltérések.  A  saját  szakmában  végezhető  munkákra  a  szellemi  foglalkozásúak  a 
legnyitottabbak, a „cseléd” jellegű munkákra pedig a korábban inaktívak, illetve a korábban 
fizikai  munkát  végzők.  A  korábban  szellemi  munkát  végzők  a  saját  szakmában  végzett 
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munkán  túl  a  gyerekfelügyeltre  is  nyitottabbak  az  átlagosnál.  A  gyerekfelügyelet  jellegű 
munkákra természetesen szívesebben vállalkoznának a nők, mint a férfiak.

1. ábra
Nyitottság a különböző jellegű munkákra korábbi munka szerint
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Forrás: Marketing Centrum

2. ábra
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Nyitottság a különböző jellegű munkákra iskolázottság szerint
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Forrás: Marketing Centrum

A munkavállalást befolyásoló egyéni készségek, képességek

A munkavállalási lehetőségek iránti alacsony fokú nyitottságnak indoka lehet az is, hogy a 
megkérdezettek harmada nem rendelkezik semmilyen munkavállalást  könnyítő képesítéssel 
vagy kompetenciával. A munkavállalást könnyítő készségek, képesítések közül a jogosítvány 
a  leggyakoribb.  A  gondviselők  mintegy  fele  azonban  ezzel  sem  rendelkezik,  és  a 
megkérdezettek harmadának semmilyen képesítése sincs a kérdőíven szereplők közül, pedig a 
szabás-varrás ismereten kívül minden készség támogatja az elhelyezkedés esélyét. 

7. táblázat
Rendelkezik-e Ön a következő képzettségekkel, képesítésekkel?

Képzettség, képesítés van (%)
B kategóriás jogosítvány 51
Számítógép-használat, számítógép-kezelés 33
Szabás-varrási ismeretek 27
Szabás-varrási képesítés 11
ECDL vizsga 8
Angol nyelvvizsga 7
Nyelvvizsga más nyelvből 7
Forrás: Marketing Centrum
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Motiváció

A felmérés során a munkavállalási motiváció összefüggésiben vizsgáltuk a szülők
• a szociális helyzetét,
• a szülők családi állapotát, családon belüli kapcsolatait,
• valamint lelki állapotát is.

Mindhárom  tényezőnek  fontos  szerepe  lehet  a  munkavállalási  hajlandóságban.  Nagyon 
komoly különbségek mutatkoztak a szülők között a tekintetben, hogy milyen okból, illetve 
milyen céllal kívánnak munkát vállalni, vagy nem vállalni. 

Az interjúk tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy a munkavállalási motiváció intenzitásában 
nem a háztartás objektív anyagi  helyzete  a meghatározó,  hanem sokkal inkább attól  függ, 
hogy a szülők – szubjektíven – hogyan ítélik meg az anyagi lehetőségeiket. Az egyetlen olyan 
kapocs,  ami  talán  viszonylag  egyszerűen  operacionalizálható,  az  az  anyagi  helyzet 
megváltozása  a  gyerek  családba  kerülése  után.  A  kérdőíves  felmérés  során  megkérdezett 
családok 60%-a számolt be gazdasági lecsúszásról (ebből 42% jelentős változásként éli meg a 
változást),  31% nem élt  meg  változást  anyagi  helyzetét  tekintve,  s  mindösszesen  9%-uk 
számolt be előrelépésről. Azoknál a családoknál, ahol a helyzet csak kismértékben változott, s 
a gyereket gondozó szülő a gyerek születése előtt sem dolgozott, és jelenleg sem dolgozik, 
általában nem jellemző, hogy különösebben pénzt akarnának keresni munkával. Ahol viszont 
a  gyerek  ápolása  miatt  kieső  jövedelem  megvolt,  erősebb  az  anyagi  motivációjú 
munkavállalási kedv. 

Az anyagi motiváció,  úgy tűnik, nem függvénye a családi állapotnak, legfeljebb annyiban, 
amennyiben a családi állapot befolyásolja a szubjektív anyagi helyzetet. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy ahol pl. egy válás további anyagi lecsúszáshoz vezetett, ott ez erősebb motivációt 
jelent.  Ennél  lényegesebb  az  önmegvalósítás-típusú,  illetve  lelki  jellegű  motivációk 
megjelenése.  Azoknál  a szülőknél,  akik egyedül  nevelik  a  gyereküket,  ez  rendszerint  úgy 
nyilvánul meg, hogy szeretnének valamilyen módon tágabb társas kapcsolatokra szert tenni, 
kiszakadni  az  otthoni  körforgásból.  Az  interjúk  tapasztalatai  alapján  mindazonáltal 
megállapítható,  hogy  a  családi  kapcsolatok  igazából  nincsenek  közvetlen  hatással  a 
munkavállalási  hajlandóságra,  viszont  nagyban  befolyásolják  a  lelki  állapotot.  A 
családtörténeti események vizsgálata során a kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a 
családok 36%-ban pozitív változásokat is hozott a fogyatékos családtag családba kerülése a 
családon belüli emberi és küldő emberi kapcsolatok erősödése terén, ugyanakkor a családok 
negyede számolt be a párkapcsolat megromlásáról, illetve felbomlásáról.

Azzal  kapcsolatban,  hogy  a  tágabb  családi  kapcsolatok  hatnak-e  valamilyen  módon  a 
munkavállalási  kedvre, nem lehet egyértelmű következtetést  levonni az interjúkból. Bár az 
azért  nagyon fontos tényező, hogy a szülő tud-e a tágabb családjára is támaszkodni sérült 
gyereke  ellátásában,  vagy  sem.  A  kérdőíves  felmérés  során  megkérdezettek  53%-a 
nyilatkozott  úgy,  hogy  a  fogyatékos  családtag  ellátása  során  mindig  számíthat  a  szülők, 
nagyszülők,  a  tágabb  rokonság,  illetve  az  informális  támogató  közösség  (barátok, 
szomszédok) segítségére. (Ez különböző típusú és változó időintervallumú segítségformákat 
jelent.)
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Az interjúk egyik legfontosabb megállapítása az, hogy számos egyéb körülmény mellett talán 
az egyik legfontosabb tényező a szülők lelki állapota. A fogyatékos gyermek születése, illetve 
fogyatékossá válása és a gondozás terhei önmagában is jelentős pszichés terhet jelentenek. A 
másik jellemző, hogy a sérült gyereket ápoló, hosszú ideig nem dolgozó szülő idővel elveszti 
a kapcsolatát a külvilággal, leépülnek a szociális „képességei” (social skills). Összességében 
azt  kell  mondanunk,  hogy  a  lelki  állapot  nagyon  erősen  meghatározza,  hogy  a  vizsgált 
csoportba tartozó szülők akarnak-e munkát vállalni, vagy sem, és feltehetően a lelki állapotuk 
súlyosan befolyásolja a tényleges munkavégző képességüket is. 

Összegzés

A  felmérés  eredményei  alapján  a  súlyosan-halmozottan  fogyatékos  személyeket  nevelő 
családok  száma  –  a  korábbi  kutatásokkal  szemben  –  6500–10 000-re  becsülhető.  Az 
intézményektől,  sorstársi  és  egyéb  közösségektől  elszigetelten  élő  családok  száma 
feltételezhetően manapság már nem számottevő. (A megkérdezett családok fele számon tart 
más sorstárs családokat a környékükön, harmaduk pedig tagja valamilyen fogyatékos emberek 
érdekeit képviselő szervezetnek, vagy szülősegítő szervezetnek.)

A korábban inaktívak mindössze tizede került be a sérült családtag családba kerülése után a 
munka világába, miközben a korábban aktívak 76 százaléka inaktívvá vált. Munkaerő-piaci 
szempontból és szociális helyzetüket tekintve a fogyatékos családtag családba kerülése előtt is 
inaktív, illetve alkalmazottként fizikai munkát végzők vannak a legnehezebb helyzetben. A 
vállalkozók,  illetve  a  kvalifikáltabb  szellemi  munkát  végzők  tudják  legnagyobb  eséllyel 
megtartani  pozícióikat,  vagy visszaintegrálódni  a  munka  világába  a  súlyosan-halmozottan 
fogyatékos családtag ellátása mellett is. 

Az  elsődleges  gondviselők  23%-a  dolgozik,  14%-uk  gyesen,  gyeden  van,  egytizedük 
nyugdíjas, 52% viszont azoknak az aránya, akik egyéb okok miatt nem folytatnak pénzkereső 
tevékenységet. (A válaszadók 90%-a nő és 10%-a férfi.)  Az elsődleges családfenntartók 12 
százaléka  vállalkozóként  keresi  a  kenyerét,  30 százalékuk fizikai  munkával,  5  százalékuk 
adminisztratív  munkával,  13  százalékuk  pedig  szellemi  munkával.  (Az  elsődleges 
gondviselők 48%-a az elsődleges családfenntartó is.)

A  válaszadók  közel  harmada  semmilyen  szakképesítéssel  nem  rendelkezik,  28%-a 
szakképezett, 28% az érettségivel, és 14% a diplomával rendelkező elsődleges gondviselők 
aránya. 

Az inaktívak 22%-a gyakorlatilag semmilyen munkalehetőség iránt nem nyitott.  Akik nem 
dolgoznak,  elsősorban  a  fogyatékos  családtag  gondozásával,  felügyeletével  indokolják 
távolmaradásukat a munkaerőpiactól, de a szociális transzferek, támogatások elvesztésének 
félelme is hangsúlyosan megjelenik. Ezeken túl strukturális okok, az elérhető munkahelyek, 
illetve az atipikus foglalkoztatási formák hiánya – részmunkaidős foglalkoztatás, a fogyatékos 
családtag mellett otthon végezhető munka – szerepelnek a főbb érvek között. A munkavállalás 
objektív akadályai között említhetők továbbá, hogy nincsenek, vagy elérhető távolságban nem 
állnak  rendelkezésre  a  fogyatékos  családtagnak  napközbeni  ellátást  nyújtó  intézmények, 
illetve szülőpótló, szülőhelyettesítő szolgáltatások és szállító/támogató szolgálatok. Az utóbbi 
főleg kistelepüléseken okoz nehézséget, előfordult, hogy a családok azért nem tudták igénybe 
venni az intézményi ellátást, mert a sérült családtag szállítását a gondviselők önerőből nem 
tudták megoldani.
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A munkavállalás esélyeit befolyásoló személyes kompetenciákat tekintve elmondható, hogy a 
megkérdezettek harmada nem rendelkezik semmilyen kézséggel, képesítéssel – jogosítvány, 
számítógép-felhasználói  ismeretek,  idegennyelv-tudás  –,  s  az  utóbbiak  iránt  nem  is 
mutatkozott nagy  érdeklődés a válaszadók körében. 

A dolgozó gondviselők többsége alapvetően elégedett jelenlegi munkájával, a képzettségének 
megfelelő munkát végez, s úgy ítéli meg, hogy fogyatékos hozzátartozója nem hátráltatja a 
munkahelyi  előmenetelben.  Ebben  nagy  szerepet  játszik  a  megértő,  elfogadó  munkáltatói 
attitűd is. A modellprogram tapasztalatai is arra mutatnak rá, hogy a fogyatékos családtagot 
gondozó  személyek  alkalmazása  sok  esetben  rugalmas  munkaszervezést  igényel  a 
foglalkoztató részéről. 

A munkavállalást befolyásoló objektív tényezők mellett erősen meghatározó a gondviselők 
lelki  állapota,  mely  nem  csak  az  elhelyezkedési  esélyeket  befolyásolja,  hanem  a 
munkavállalási kedvet is. A munkavállalási hajlandóságot ezen túl az anyagi motiváció és az 
önmegvalósítás iránti igény erősíti leginkább.

A  háztartások  jövedelemforrásait  tekintve  megállapítható,  hogy  a  leggyakoribb  bevételi 
forrásokat a családi pótlék, valamint az ápolási díj jelentik, a megkérdezett családok 40%-
ában ugyanakkor nincs munkából származó jövedelem. 

Az  a  kérdés,  hogy  a  súlyosan-halmozottan  fogyatékos  családtagok  számára  nyújtott 
napközbeni ellátás intézményi feltételei mennyire segítik elő, vagy éppen gátolják a szülők 
munkavállalását, nem képezte a közvetlen vizsgálat tárgyát. Az intézmények pozitív hatása 
abban mindenképpen megnyilvánul, hogy a gondozási feladatok időleges átvállalásával időt 
szabadítanak  fel  a  szülők  számára.  A  felmérés  során  vizsgált  intézmények  általában  4–8 
órában látják el a gyerekeket, ami önmagában is jelentős segítség lehetne a munkavállaláshoz. 
Ugyanakkor  ennél  a  pontnál  két  dolgot  fontos  megjegyezni.  Az  egyik,  hogy  az  érintett 
gyerekek  gyakrabban  betegek,  ezért  sokkal  gyakrabban  igénylik  a  szülők  személyes 
felügyeletét. A másik probléma az, hogy a gyerekek szállítása további időráfordítást igényel a 
szülők  részéről.  (Az  intézményvezetők  becslése  szerint  ez  átlagosan  napi  1–4  órát  vesz 
igénybe.)

Az intézményi interjúk is megerősítették azt a tapasztalatot, hogy a szülők jelentős része nem 
tudja, hogy milyen ellátásokra, támogatásokra jogosult. Ez azért is fontos megállapítás, mert 
egyrészt  az  igénybevételi  feltételek  ismeretének  hiányában  esetenként  elesnek 
támogatásoktól,  másfelől  nincsenek tisztában avval  sem,  hogy az ellátások mellett  milyen 
feltételekkel vállalhatnak munkát, ez pedig ellenösztönző hatással bírhat. 

* A szerző a Marketing Centrum kutatási igazgatója
  ** A szerző szociálpolitikus, a Fogyatékos 
személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 
munkatársa
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1Jegyzetek

 Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről. Kézenfogva Alapítvány, 
szerkesztő: Bass László, Budapest, 2004. (Az adatfelvételek 2002 őszén és 2003 első félévében történtek meg.)
2 Az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.  16.) OGY határozat 3.2. pontjában megfogalmazott 
célkitűzést szem előtt tartva a program végrehajtásának 2007–2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről  
szóló (1038/2010. II.  18.) határozattal módosított  1062/2007. (VIII.  7.) Korm. határozat II.2. pontja előírta, hogy a 
fogyatékos  személyt  otthonában gondozó hozzátartozó  részére  a  munkaerőpiacra  visszatérést  segítő  foglalkoztatási 
programokat kell kidolgozni. A program forrását a Munkaerő-piaci Alap rehabilitációs alaprészének 2008. évi központi 
kerete biztosította.
3 A kutatást a Marketing Centrum Országos Piackutató Intézet végezte. A kutatásban Iván Klára,  Miklós Dániel Máté, 
Marián Béla, Verdes Tamás és Sőrés Anett  vettek részt. Az adatfelvételre 2009 októbere és decembere között került  
sor.
4 Ápolási, gondozási díjban a megkérdezett családok 61 százaléka részesül.  A Magyar  Államkincstár adatai  szerint 
2009-ben összesen 3194 család kapott halmozott fogyatékosság miatt ápolási díjat. Az 500 megkérdezett család fele  
mondta azt, hogy 30 ezer forint fölötti összeget kap ápolási, illetve gondozás díj címén. A családok egy része nyilván 
nem  halmozott  fogyatékosság  címén  kapja  meg  az  ápolási  díjat,  de  az  50  százalékot  azért  elfogadhatjuk  precíz  
számként.  Így  viszont  tudunk adni  egy meglehetősen  pontos  becslést  a  súlyosan-halmozottan  fogyatékos  személyt  
nevelő  családok  számára  vonatkozóan.  E  szerint  országosan  6500-nál  több,  10  000-nél  kevesebb  családdal 
számolhatunk. Ez a becslés természetesen nem a súlyosan-halmozottan  fogyatékos személyek számára vonatkozik, 
hanem azon családokéra, ahol a családban él legalább egy halmozottan-súlyosan fogyatékos személy, és a gondviselők 
között van legalább egy munkavállalási szempontból aktív korú személy is.
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