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Vezetői összefoglaló 

 

Jelen tanulmány a BORA 94 Borsod- Abaúj -Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség „ Active 

Ageing-Create a crossborder team of ambassadors in order to improve the quality of life for 

Slovak and Hungary seniors” című projektje keretében (acronym: SKHU Ambassador, 

projektazonosító: SKHU/1902/4.1/101) a 3 . sz. Tevékenység (Szenior Platform kialakítása 

kapcsán módszertani anyag kidolgozására valamit szükségletfelmérés elkészítésére 

vonatkozóan) keretében elvégzendő szükségletfelmérést tartalmazza.  

 

A szükségletfelmérés során az elsődleges célcsoport körében kérdőíves felmérést 

bonyolítottunk le online és offline módon 2021. július első két hetében. A kérdőívet 226-an 

töltötték ki. A kutatás során a kérdezett demográfiai hátterére, a kompetenciáira, 

képességeire, készségeire kérdeztünk rá, valamint arra, hogy önkéntes tevékenységekbe 

mennyiben vonható be. Emellett feltártuk a válaszadók mentális jóllétét, aktivitását, társas 

kapcsolati tőkéjét, szociális aktivitását. Rákérdeztünk arra is, hogy mennyiben szeretne az 

Aktív Időskor Központ tevékenységeihez csatlakozni és milyen aktivitásokat látna ott szívesen.  

 

Összességében több nő töltötte ki a kérdőívünket, mint férfi, ami a demográfiai trendek 

ismeretében nem meglepő. A mintánk összetétele iskolai végzettség alapján is kedvezően 

alakult: sokan voltak a legalább érettségivel rendelkező válaszadók. A minta bíztató képet 

mutat mind az aktivitást, mind az életkedvet, szociális tevékenységet és pszichés kondíciót 

tekintve: a válaszadók jelentős része optimistán tekint a jövőbe, egészségi állapotuk jó, 

többeknek élnek unokáik Miskolcon vagy a környéken és aktív kapcsolatot ápolnak velük. 

Felmérésünkből az is kiderült, hogy szeretnek lakóhelyükön élni és nem vágyódnak el onnan. 

Azt is tapasztaltuk kutatásunk alapján, hogy szívesen eljárnának az Aktív Időskor Központ 

eseményeire, sőt, több ötletet adtak arra, hogy ott milyen aktivitásokat és programokat 

látnának szívesen. Ilyem aktivitások például az egészségmegőrző, egészségfejlesztő 

programok, az aktív életvitelt támogató kezdeményezések, a klubok, körök közösségek, 

kirándulások és kulturális események, valamint a tudományos ismeretterjesztő előadások.  

 

Bevezetés 
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Jelen tanulmány a BORA 94 Borsod- Abaúj -Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség „ Active 

Ageing-Create a crossborder team of ambassadors in order to improve the quality of life for 

Slovak and Hungary seniors” című projektje keretében (acronym: SKHU Ambassador, 

projektazonosító: SKHU/1902/4.1/101) a 3 . sz. Tevékenység (Szenior Platform kialakítása 

kapcsán módszertani anyag kidolgozására valamit szükségletfelmérés elkészítésére 

vonatkozóan) keretében elvégzendő szükségletfelmérést tartalmazza.  

 

2021 nyár végére Miskolc belvárosában kerül kialakításra az az „Aktív Időskor Központ”, amely 

a 60 év felettiek aktív időtöltésének biztosít teret. A központ programkínálatának 

megalapozását szolgáló kérdőíves felmérés összegzését olvashatják e tanulmány keretein 

belül. A széleskörű igényfelmérés online és offline platformokon is zajlott és célja a 60 év feletti 

miskolci és megyei lakosság életmódjának, aktivitásának, esetleges szükségleteinek 

feltérképezése volt. A kezdeményezés egy szlovák-magyar együttműködés eredménye, 

melynek keretében a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség és a 

kassai székhelyű Via Carpatia EGTC közösen dolgoznak az aktív időskor támogatásán, és az 

idősek életminőségének javításán. Az „ Aktív Időskor „ elnevezésű projekt keretében nemcsak 

Miskolcon, de Kassán is kialakításra kerül egy Központ. A tervek szerint mindkét 

megyeszékhelyen változatos oktatási-, egészségügyi- és sportprogramok kerülnek 

megszervezésre, ezzel is támogatva az aktív, tevékeny időskor kultúrájának megteremtését.  

 

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. elkészít egy 

ún. „Szenior Platform”-ot , amelyen keresztül számos, a szépkorúak részére nyújtott 

szolgáltatás válik elérhetővé. A platform egy olyan weboldal lesz, amelynek segítségével az 

érintettek könnyű eligazodás mellett értékes és hasznos információkat kapnak és adnak. 

 

Kutatásunk eredményeképpen összeállításra kerül egy önkéntes szakértői adatbázis is , amely 

tartalmazza egyebek mellett különböző szakterület szerinti bontásban azokat a szakértőket, 

akik az adott terület specialistái és az időskorúak számára önkéntes alapon előadásokat 

tartanak majd. A platform része egy olyan „Szívességbank” is, melyen keresztül a két megye 

szépkorú lakossága önkéntes alapon ajánlhatja fel segítségét a közösség vagy bármilyen 

szervezet számára, illetve elérhetőek lesznek azok az intézmények, civil szervezetek, 

vállalkozások, amelyek szeretnének időseket foglalkoztatni. Az önkéntesség abban segít, hogy 
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az idősek aktívak maradjanak, hasznosnak érezzék magukat, vagy új közösségekhez 

csatlakozzanak. 

 

A közvetlenül nyújtott szolgáltatások mellett a projekt arra is törekszik, hogy a demográfiai 

problémák kapcsán olyan újfajta válaszok és megoldások születhessenek, melyek a 60 év 

felettiek aktív életének fenntartását és az egészségben eltöltött évek számának növelését 

szolgálják. Ennek érdekében az idősellátásban dolgozó szervezetek magyar és szlovák 

szereplőinek, szakembereinek bevonásával tapasztalatcserét lehetővé tevő határon átnyúló 

műhelyfoglalkozások kerülnek megszervezésre a közeljövőben. 

 

Tanulmányunkban nemcsak primer kutatásunk eredményeit mutatjuk be, hanem 

foglalkozunk a háttérrel, azaz az idősödő társadalok kihívásaival, az idősödés kérdéseivel 

illetve beépítjük azokat az elemzéseket és elméleteket, melyek a kérdés jobb megértéséhez 

segítenek minket. 
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Módszertan 

 

A szükségletfelmérés hátterét online és offline kérdőíves kutatásuk adta (lásd a mellékletben).  

A kérdőívezés folyamata 2021 június utolsó két hetében zajlott – ahogyan írtunk online 

(elsősorban facebook platformon és más, időseket tömörítő szervezetek közreműködésével 

levelező listájukon keresztül) illetve papír alapú formában, utóbbi főként a MESZEGYI 

segítségével. Kérdőívünket 226-an töltötték ki.  

 

A kérdőív az alábbi dimenziókat mérte:  

• a kérdezett demográfiai háttere 

• a kérdezett kompetenciái, tudása, készségei 

• a kérdezett önkéntességre való hajlandósága 

• a kérdezett aktivitása, mentális jólléte, életmódja 

• a kérdezett társas hálója, kapcsolati tőkéje, szociális aktivitása 

• a kérdezett hajlandósága az Aktív Időskor Központ tervezett tevékenységei iránti 

kapcsolódáshoz 

 

Az adatokat SPSS statisztikai program segítségével dolgoztuk fel. 
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Háttér 

 

Az első és második demográfiai átmenetnek köszönhetően a társadalom korstruktúrája 

átrendeződött: a népesség általában véve is idősebbé vált.  Jelenleg Magyarországon minden 

hatodik ember 65 év feletti.  

 

De kik is az idősek? Kiket, milyen szempontok alapján tekinthetünk időseknek? A 

szakirodalomban és a hétköznapi életben is számos fogalmat használunk az idősekkel 

kapcsolatban: hol „öregeknek”, hol „időseknek”, hol „nyugdíjasoknak”, esetleg az „arany 

korban”, az „ezüstkorban” lévőknek tituláljuk őket, de használatos az „őszülők”, a „szürke 

és/vagy ősz generáció”, a szeniorok elnevezés is.  

 

Életkori, korosztályi megközelítésben az Egészségügyi Világszervezet (World Health 

Organization) tipológiája alapján: 50-59 év: áthajlás kora, - 60-74 év: idősödés kora, - 75-89 

év: időskor, - 90-99 év: aggkor, - 100 év felett: matuzsálemi kor.  

 

Biológiai értelemben az öregedéssel együtt jár a fizikai, szellemi és társadalmi teljesítmény 

csökkenése, az egészségi állapotot és gyakran az életminőséget is rontó, tartósan fennálló, 

krónikus betegségek megjelenése. Érdekes kérdés annak vizsgálata, hogy vajon az emberek 

mikor érzik, hogy öregszenek, azaz hogyan gondolnak magukra. Vizsgálatok azt mutatják, hogy 

az emberek legkésőbb az 50-es éveikben találkoznak és szembesülnek az öregedés érzésével. 

Fontos kérdés az egyéni beállítódás, azaz, hogy ki mennyi idősek érzi magát, hova helyezi 

magát az életvonalán, hiszen ez megmutatkozik aktivitásában, produktivitásában, az élethez 

való hozzáállásában, életkedvében, életszeretetében is.  

 

Barak és Schiffman (1981) amerikai szociológusok is foglalkoztak a szubjektív öregedés 

kérdéskörével és az alábbi kategóriákat állították fel a korértékelés lehetőségeire:  

• feel-age (ki hány évesnek érzi magát),  

• look-age (ki hány évesnek néz ki),  

• do-age (bizonyos tevékenységek végzése, vagy folytatása iránti indíttatás, involváltság, 

amely tevékenységek bizonyos életkorhoz köthetők, mint pl. egyes sportok űzése),  
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• interest-age (adott életkori csoportok érdeklődési köréhez való hasonlóság).  

Az előbbi szerzőpáros vizsgálata alapján a kinézet-életkor (look-age) és az érzés-életkor (feel-

age) mutattak legnagyobb korrelációt az életkorral, leginkább a naptári korral. A 

megkérdezettek a kutatásban minden tekintetben jobbnak értékelték saját maguk helyzetét, 

mint ami az adott életkori csoportban elvárt lett volna. A szerzőpáros kialakított egy kognitív 

életkor-skálát is, amely a szubjektív életkor mérésére szolgáló kutatások többségénél a mai 

napig használatos.  

 

Az emberek jelentős hányada küzd az öregség/öregedés ellen és legalább az énképét pozitív 

irányba próbálja formálni. 2010-ben Hofmeister-Tóth és munkatársai egy hazai kutatás során 

azt tapasztalták, hogy a nyugdíjasok 60%-a és az idősebb, de még gazdaságilag aktív 

munkavállalók 83%-a vallotta magát középkorúnak. A magasabb jövedelműek 80%-a érezte 

magát fiatalabbnak a tényleges életkoránál. Az unokákkal rendelkezők inkább időskorúnak 

vallották magukat, mint az unoka nélküli megkérdezettek, illetve a nők 64,5%-a és a férfiak 

67,8%-a fiatalabbnak érezte magát a tényleges koránál.  

 

Az idősekkel kapcsolatos szociológiai tárgyú vizsgálatok egy jó része a társadalmi, családi, 

környezeti, egészségi állapotban bekövetkező változások bemutatását célozza meg. Ez a 

paradigma az időskort alapvetően a veszteségek korszakaként írja le. Ennek mentén arra 

fókuszál, hogy az emberek mire válnak képtelenné, milyen szerepeiket, kapcsolataikat, 

képességeiket vesztik el – így ez a koncepció az idősödést inkább negatív folyamatként 

értelmezi, mind az egyén, mind a környezete számára. Az aktivitás-elmélet is számol bizonyos 

funkciók megváltozásával, de arra fókuszál, hogy időskorban sem változnak a társas 

szükségletek. A kapcsolati háló megőrzése, esetleges gyarapítása fontos, mivel a társas 

kapcsolatok növelhetik az idősek elégedettségét, jóllétét.  Az idősödés szubkulturális elmélete 

abból indul ki, hogy az idősek egyfajta szubkultúrát létrehozva kerülhetnek egyre messzebb a 

társadalmi folyamatoktól. Ezen változások közül az egyik legjelentősebb a gazdasági inaktivitás 

bekövetkezte. Ez hozza magával, ez eredményezi a „láthatatlanná válást”, a feleslegesség 

érzését.  

 

Az idősebb korcsoportok arányának növekedését két tényező befolyásolja demográfiai 

értelemben: egyrészt a termékenység csökkenése (amely a korpiramis aljának szűkülését 
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eredményezi), másrészt a halandóság javulása (amely viszont a korpiramis tetejének 

szélesedésével jár). E két tényező mellett a társadalom idősödésének mértékét a vándorlás 

szintén befolyásolja: a bevándorlás lassítja, míg a kivándorlás gyorsítja a folyamatot, 

köszönhetően annak, hogy jellemzően a munkaképes korúak – azon belül is a – fiatalabb 

korosztályban magasabb a kivándorlók aránya. 

 

Az idősödő társadalmak különböző dimenziók mentén történő vizsgálatai alapján az alábbi 

általános megállapításokat tehetjük: 

 

• A nemek arányában jelentős eltolódás figyelhető meg: tekintettel arra, hogy a férfiak 

halandósága nagyobb, az életkor előre haladtával a nők aránya növekszik– az időskorú 

népességen belül kialakul a nőtöbblet.  

• Ha az időskorúak családi állapotát vizsgáljuk, megállapítható, hogy korban előre haladva 

fokozatosan csökken a házasok és ezzel párhuzamosan nő az özvegyek aránya. Az egyre 

idősebb korosztályban megnő az özvegyen maradt nők aránya.  

• Az idősek társadalmi státuszában, életkörülményeik alakulásában döntő szerepet játszik 

a nyugdíjazásukat megelőző munkaerő-piaci pozíciójuk, így minél előnyösebb volt 

munkaerő-piaci pozíciójuk, annál kedvezőbbek a nyugdíjazás utáni életfeltételeik.  

• A nyugdíjasok helyeztében az életkornak meghatározó szerepe van: az „idősebb” 

nyugdíjasok helyzete kedvezőtlenebb, mint a „fiatalabb” nyugdíjasoké. 

• A háztartás összetétele nagyban meghatározza a nyugdíjasok státuszát: azok az idősek, 

akiknek a családjában/háztartásában van legalább egy aktív kereső, kedvezőbb feltételek 

között élnek, mint azok, akiknek háztartása kizárólag inaktívakból áll.  

 

Hazánk nem tartozik mégsem Európa legöregebb társadalmai közé mivel nagyon magas a 

középkorúak halandósága. Az utóbbi húsz évben jelentős javulás következett be az 

életkilátásokban: nemcsak a nőknél, hanem a férfiaknál is megnőtt a születéskor várható 

átlagéletkor nagyjából 2-3 évvel. Az idősödés vizsgálatakor fontos kérdés, hogy az emberek 

mikor, hány éves kortól érzik magukat valóban idősnek: Magyarországon a 65-69 évesek 

harmada nem tekinti magát annak.  
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Az idősödés, mint fentebb is láttuk, többdimenziós folyamat, melynek alakulásában – 

kimenetelében – egyaránt érvényesülnek biológiai, pszichológiai és szociológiai tényezők. 

Mindemellett erősen kultúrafüggő az idősödés és a hozzá kapcsolódó szemléletmód.  

 

A demográfiai és társadalmi folyamatok – az idősek népességen belüli arányának emelkedése, 

valamint életkörülményeik általános alakulása - komoly kihívást jelent a szociálpolitika 

területén. 

 

Az aktív időskor koncepcióját és definícióját elsőként az OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) 1998-ban fogalmazta meg: „az idős emberek képessé tétele arra, 

hogy minél tovább aktívak maradjanak a társadalomban és a gazdaságban. Ez azt jelenti, hogy 

meg kell kapniuk a lehetőséget arra, hogy szabadon döntsenek arról, mivel töltik a 

szabadidejüket: tanulással, munkával, pihenéssel vagy ápolás és gondozás igénybevételével.” 

(OECD, 1998) A koncepció értelmében fontos, hogy mindenféle aktivitást fontosnak tart, 

nemcsak a gazdasági aktivitást, hiszen bármelyik lehet hasznos az egyén és környezete 

számára.  

 

Az ENSZ 2002-ben, valamint a WHO 2002-ben szintén megfogalmazta az aktív időskor 

alapelveit, az alábbiakra helyezve a hangsúlyt:  

• az időskorúakat számos jog illet, mint pl. függetlenség, társadalmi részvétel, méltóság, 

gondoskodás, önkiteljesítés, de emellett kötelezettségeik, hogy mindent megtegyenek az 

aktív életmód fenntartása érdekében;  

• a szociális és egészségügyi rendszer prevenciós tevékenységét meg kell erősíteni, ami 

támogatja az öngondoskodási képesség minél tartósabb megőrzését;  

• az idősek nem alkotnak homogén csoportot, sokféle szükségletük lehet;  

• az idősekről való gondolkodás terén jelentősebb változást kell elérni a fiatalabb generációk 

részéről, melyhez jelentős mértékben járulhat hozzá a fiatalok, középkorúak és idősek 

egymás iránt megnyilvánuló felelősségének fokozása. 

 

Az idősekre irányuló társadalompolitikának, a fentieket is figyelembe véve tehát az alábbi 

szempontokat kell szem előtt tartania:  

• az időskor méltóságának megőrzése, 

http://www.skhu.eu/


 
 

 
  

10 

www.skhu.eu 

• önállóságuk, aktivitásuk lehető leghosszabb ideig való megtartása, 

• életminőségük megtartása, javítása, 

• szociális biztonságuk garantálása, 

• generációk közötti kapcsolat, együttműködés segítése. 

 

A közszolgáltatások nyújtása, fejlesztése során érvényesíteni kell azokat a szakmai 

törekvéseket, melyek lehetővé teszik, hogy az idős emberek a lehető leghosszabb ideig, 

lakókörnyezetükben kapják meg az – önálló, vagy részben önálló - életvitel folytatásához 

szükséges ellátásokat. 

 

A társadalom civilizáltságának egyik fontos fokmérője, hogy hogyan gondolkodik az idősödés 

folyamatáról, hogyan viszonyul az idős népességhez egyéni és társadalmi szinten, milyen 

módon, eszközökkel segíti társadalmi integritásuk megtartását, esélyegyenlőségük 

megvalósulását.  

 

Az esélyegyenlőség a társadalom stabilitásának egyik legfontosabb alappillére. 

Magyarországon mára még nem sikerült megszüntetni az idősekkel szembeni diszkriminációt 

és sztereotípiákat, melyek az élet számos területén megjelennek. Az idősek 

esélyegyenlőségének megteremtése alapvető emberi jog, nem pedig karitatív tevékenység.  

 

 

Javítani kell a szenior korosztály foglalkoztatási esélyeit, illetve segíteni kell az önkéntesség 

eszméjének terjesztését, mert ezzel a szociális ellátórendszerre nehezedő nyomás enyhíthető. 

Ez hozzájárulhat a szenior korosztály életkörülményeinek, életminőségének javulásához is - és 

nem utolsósorban az idősek láthatóságának növekedéséhez, életkedvük fokozásához.  
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A kérdőíves adatok elemzése 

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Az ábra alapján látható, hogy a kitöltők jelentős százalékban nők voltak  - amely tény nem 

meglepő és némiképpen tükrözi az általános demográfiai trendeket.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

14,6

85,4

1. ábra.  A válaszadók neme (%)

férfi nő

11,1

56,6

27,9

4,4

2. ábra. A válaszadók életkora (%)

62 évnél fiatalabb 71-62 éves 81-72 éves 82 évnél idősebb
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Ha az életkori megoszlásokat tekintjük, akkor azt látjuk, hogy többségben vannak a 62-71 

évesek – a kérdőívet kitöltők több, mint a fele ebbe a korosztályba tartozik – míg magas a 72-

81 éves életkori csoportba tartozók aránya is – minden harmadik válaszadó. Sőt, a kérdőívet 

kitöltők 4,4%a 82 év feletti. Nagyjából minden tizedik válaszadó 60-62 évesekből áll. Érdekes 

ez a korösszetétel annyiban, hogy társadalmi szinten is látható: a születéskor várható 

átlagéletkor kitolódásával és az életszínvonal emelkedésével, az életminőség javulásával egyre 

nagyobb arányt képvisel a szenior korosztályon belül az aktív, tettre kész társadalmi réteg, akik 

tudnak és szeretnének is aktívan tevékenykedni. Sok esetben az unokák messze vannak, lehet, 

hogy külföldön, így ezeknek az embereknek szabad kapacitása is van arra, hogy különféle 

tevékenységekben részt vegyenek, aktívan töltve a 60-75, sőt sok esetben akár a 80-as éveik 

legelejét is.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Látható a válaszadók iskolai végzettsége alapján való összetétel a fenti ábrán. Ehhez annyi 

megjegyzést teszünk, hogy a kérdőívek egy jelentős része, főképp az online formátumúak, az 

ATTI Facebook oldalán lévő megosztások, valamint az ismeretségi körünkben történő 

megosztásoknak köszönhető. Ennélfogva nem meglepő, hogy ilyen magas arányt képviselnek 

az érettségizettek, illetve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők - a minta 85%-a.  

 

4,8

9,7

42,1

43,4

3. ábra.  A válaszadók iskolai végzettsége (%)

8 általános vagy kevesebb szakma érettségi felsőfokú
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Nem meglepő, hogy a háztartások átlagos nagysága főként egy-, illetve kétfős. 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Életkori sajátosság is, de a projektünk szempontjából jó hír, hogy a válaszadók háromnegyede 

gazdaságilag nem aktív már. A megkérdezettek közel egy hatoda azonban nyugdíjas és 

emellett gazdasági aktivitással bír – mely lehet annak a jele, hogy egészségi állapot és életkedv 

szempontjából jó kondícióban lévő emberekről van szó.  

 

44,7

46,0

4,4
2,7 2,2

4. ábra. A válaszadók háztartásának nagysága (%)

egy fős két fős három fős négy fős négynél több fős

6,6

1,8

77,4

14,2

5. ábra. A válaszadók gazdasági státusza (%)

gazdaságilag aktív, teljes állású gazdaságilag aktív, megbízásoi jogviszonyban

gazdaságilag nem aktív, kizárólag nyugdíjas nyugdíjas és emellett dolgozik
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

A kitöltők jelentős százalékban miskolci lakosok. 7,5%-uk kistelepülésen él a megyében és 

5,3%-uk a megyén belül más városban.  

1. táblázat. Ha Miskolc a lakóhelye, akkor a város melyik részén él? (%) 

87,2

5,3
7,5

6. ábra. A válaszadók lakóhelye (%)

Miskolc más város a megyében más község a megyében

Összesen 100,0 

Belváros, Avasalja, Vologda, Jókai, Mendikás 24,4 

Bodótető, Bábonyibérc, Tetemvár, Bedegvölgy 2,0 

Martin.kertváros, Szirma 6,5 

Görömböly, Hejőcsaba 2,0 

Szentpéteri kapu, Zsarnai, Repülőtér 0,5 

Selyemrét, Szondi, Csorba telep 2,0 

Népkert, Avas társasházi rész 7,0 

Avasi lakótelep 1,0 

Egyetemváros, Ruzsin 4,0 

Tapolca 9,0 

Komlóstető, Vargahegy 4,0 

Győri Kapu 5,5 

Kilián, Béke szálló 6,0 

Lyukó 9,0 

Diósgyőr, Berekalja, Majláth 11,4 

Bükkszentlászló, Lillafüred, Ómassa, Jávorkút 6,0 

http://www.skhu.eu/


 
 

 
  

15 

www.skhu.eu 

 

 

Érdekességként mutatjuk a táblázatban, hogy a válaszadók Miskolc melyik részén élnek. 

Pereces kivételével mindenhonnan kerültek a mintába. 

 

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

A válaszadók jelentős része nem tősgyökeres lakosa annak a településnek, ahol él, hanem 

élete valamely szakaszába került oda.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

22,1

77,9

születésétől kezdve később került oda

7. ábra. Mióta él jelenlegi lakóhelyén? (%)

16,5

11,3

11,3

23,9

18,7

12,5
5,8

8. ábra. Ha később került jelenlegi lakóhelyére, hány éve él ott? 
(%)

10 évnél kevesebb 10-19 éve 20-29 éve 30-39 éve

40-49 éve 50-59 éve 60 évnél régebben
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Látható, hogy a megkérdezettek nagyjából ötöde 10 évnél rövidebb idő óta a megye lakója. 

Ennek ellenpontjaként azt is láthatjuk, hogy nagyjából hatoduk legalább 50 éve itt él. 

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Az is tudható, hogy a válaszadók szinte teljes köre szereti ezt a megyét, szereti a lakóhelyét. 

Ez fontos adalékul szolgálhat projektünk megvalósítása szempontjából, hiszen egyben azt is 

mutathatja, vagy azzal is összefüggésbe hozható, hogy feltételezhetően szívesen tesz valamit 

a környezetéért és alapvetően jól érzi magát a bőrében.  

 

Amit a leginkább szeretnek településükön a válaszadók: a természeti környezetet (a Bükk, a 

Szinva, a Hámori tó), konkrét település részeket (Lillafüred, Tapolca), a jó levegőt,a szép 

kilátást, a csendet, a nyugalmat, a lakóközösséget, a család közelségét, a rendezett 

környezetet, a gondozott parkokat, a különféle programokat és kulturális lehetőségeket 

(Színház, Diósgyőri Vár, Kocsonyafesztivál, borospincék), a központi helyet, a jó közlekedést,  

a jó megközelíthetőséget, a boltokkal való ellátottságot és hogy közel van minden. 

 

Amit nem szeretnek/legkevésbé szeretnek a településükön a válaszadók: a rossz közlekedést, 

a szemetességet, a rendezetlenséget, az elhagyott épületeket, a rossz ellátottságot (bolt, 

gyógyszertár), a gondozatlan zöld területeket, a hajléktalanokat, a kéregetőket, a kutyásokat, 

a bűnözést és a rossz parkolási lehetőségeket. 

 

96,0

4,0

9. ábra.  Szeret lakóhelyén élni? (%)

igen nem
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A kutatás során kíváncsiak voltunk arra, hogy mivel tölti a 60+-os generáció a szabadidejét. Az 

erre a kérdésre adott válaszokat mutatjuk be a következőkben.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Látható, hogy a televízió nézés nagyon gyakori, napi tevékenység. Ugyanakkor, az is egyfajta 

trend a társadalomban, hogy vannak, akik soha nem néznek televíziót, sőt, készülékük sincsen. 

Ez utóbbira ugyan nem kérdeztünk rá, de vannak olyanok a kitöltők között, akik soha nem 

néznek TV-t.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

A rádió hallgatásra vonatkozó adatok már nagyobb szórást mutatnak. Az ábra alapján látható, 

hogy nagyjából a minta kicsivel több, mint a fele naponta, viszont nagyjából hatoda soha nem 

hallgat rádiót.  

 

 

 

85,8

4,9 1,3 2,7 5,3

naponta hetente havonta évente párszor soha

10. ábra. Milyen gyakorisággal tölti szabadiejét televízió nézéssel? (%)

56,2

15,9
5,8 7,5

14,6

naponta hetente havonta évente párszor soha

11. ábra. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét rádió hallgatással? (%)
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

A fenti ábra elemzését megelőzően két megjegyzést teszünk. Az egyik, hogy a kérdőívet online 

is lekérdeztük, így nem meglepő, hogy a válaszadók jelentős része naponta internetezik. A 

másik, hogy egy járványhelyzet 3. hulláma után történt a lekérdezés, mely helyzetben nagyon 

sok tevékenység online platformokra tevődött át, így nem csoda, hogy ilyen magas arányt 

találunk a fenti választ kapcsán. Az is beszédes adat, hogy kicsivel több, mint minden tizedik 

válaszadó soha nem él az internetezés lehetőségével.  

 

Statisztikai elemezéseink (korreláció mérés) azt mutatják, hogy a nők valamivel többet 

interneteznek, mint a férfiak – ami érdekes fejlemény, de lehet, hogy a covid idején az 

internetes munkavégzéssel, online tanítással-tanulással illetve az abban való segédkezéssel, 

illetve a családtagokkal való kapcsolattartással is összefüggésbe hozható ez az összefüggés.1 

 

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 
1 Lásd ehhez: Szabó-Tóth Kinga: A járványhelyzet értelmezési sémái. Szellem és Tudomány, 2021/2.  

84,5

3,5 0,0 0,5
11,5

naponta hetente havonta évente párszor soha

12. ábra. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét internetezéssel? (%)

19,5

31,4

0,0

14,6

26,5

naponta hetente havonta évente párszor soha

13. ábra. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét sportolással? (%)
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A fenti ábra a fizikai aktivitásra vonatkozik és a sportolási tevékenységgel kapcsolatos. Látható, 

hogy a válaszadók kicsivel több, mint negyede soha nem sportol, ugyanakkor magas a naponta 

vagy hetente sportolók aránya – a minta körülbelül fele.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Tekintettel arra, hogy magas volt a női kitöltők aránya, nem csodálkozhatunk azon, hogy 

kevesen horgásznak.  

 

Statisztikai elemzésünk azt mutatja, hogy - nem meglepő módon - szignifikáns összefüggés van 

a „nem” mint változó és a horgászás, mint tevékenység között.  

 

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

0,9 0,9 1,3 5,8

91,2

naponta hetente havonta évente párszor soha

14. ábra. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét horgászással? (%)

71,6

17,3
5,8 2,2 3,1

naponta hetente havonta évente párszor soha

15. ábra. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét olvasással? (%)
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Megnyugtató, hogy magas a szabadidejét olvasással töltők aránya – de nem meglepő, ha 

összevetjük ezt az iskolai végzettségi adatokkal, hiszen láttuk, hogy sokan legalább érettségivel 

rendelkeznek.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Vannak rendszeres színházba járók is, mint ahogyan a fenti ábra mutatja. A válaszadók 

kétharmada él azzal a lehetőséggel, hogy Miskolcnak saját kőszínháza van.  

 

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Moziba viszont ritkán jár ez a korosztály, a válaszadók több, mint a fele soha.  

 

Statisztikailag szignifikáns összefüggés van a „nem” mint változó és a moziba járás gyakorisága 

között: a nőkre ez inkább jellemző.  

1,3 0,4
15,9

61,9

20,5

naponta hetente havonta évente párszor soha

16. ábra. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét színházba járással? 
(%)

0,9 0,4
5,8

42,5
50,4

naponta hetente havonta évente párszor soha

17. ábra. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét moziba járással? (%)
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Örvendetes, hogy a 60+-os válaszadók élvezik a társasági élet adta előnyöket, lehetőségeket. 

A társas kapcsolat és ezen belül a gyenge és erős kötések a mentális egészségvédelem 

szempontjából elsődlegesek. A bevezető részben már írtunk arról, hogy az idősek társas 

szükséglete nem változnak, bár idővel a fizikai funkciók korlátozottságával ezek is 

beszűkülhetnek. A fenti ábra azt mutatja, hogy vannak, akik napi szinten eljárnak társaságba, 

főleg azok lehetnek, akik különböző idősklubokon keresztül töltötték ki a kérdőívünket. A 

válaszadók mintegy 40%-a havonta vagy hetente eljár összejövetelekre.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Érdekes, hogy a válaszadók majdnem fele soha nem folytat semmilyen kézműves 

tevékenységet. De ez is mutatja, hogy másként öregszünk a 21. században és másféle 

igényeink vannak, mint mondjuk 10, 20 éve. Nagyot változott a világ és benne az idősek e 

tekintetben is. Nagyjából 16%-uk azonban hetente, naponta foglalatoskodik ilyesmivel.  

4,4

17,7
23,9

45,6

8,4

naponta hetente havonta évente párszor soha

18. ábra. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét összejöveteleken való 
részvétellel? (%)

6,2
10,2 12,8

27,4

43,4

naponta hetente havonta évente párszor soha

19. ábra. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét kézműveskedéssel? (%)
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Ugyancsak aktivitásra vall, hogy sokan kertészkednek napi, heti szinten, ugyanakkor, a 

spektrum másik oldalán ugyancsak sokan vannak (nagyjából minden negyedik ember), aki ezt 

soha nem teszi – nyilván az élettere, a lakótere sem teszi ezt lehetővé.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Az aktivitás fokmérője az is, hogy milyen gyakran mennek kirándulni ebben az életkorban. A 

fenti ábra alapján elmondhatjuk, hogy egy egészséges aktivitás jellemzi a mintánkat ebből a 

szempontból is: a válaszadók majdnem 90%-a jár, ilyen-olyan rendszerességgel kirándulni.  

 

35,8

17,3

9,3
14,6

23,0

naponta hetente havonta évente párszor soha

20. ábra. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét kertészkedéssel? (%)

1,8

19,0

32,3
36,7

10,2

naponta hetente havonta évente párszor soha

21. ábra. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét kirándulással? (%)
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Az is örvendetes a fenti ábra alapján, hogy sokan napi szinten mozognak, sétálnak.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

A fenti ábra arról árulkodik, hogy a válaszadók több, mint a fele évente néhányszor elutazik 

valahova. Ez is mutatja, hogy valójában aktív mintáról van szó esetünkben.  

 

Általános összefüggésként elmondható, hogy minél fiatalabb valaki ebből a korosztályból, 

annál inkább végzi a fenti tevékenységeket, ugyanis statisztikai elemzéseink mutatják, hogy az 

életkor, mint változó és a fenti tevékenységek végzésének gyakorisága között az esetek 

jelentős részében szignifikáns összefüggés van. Ugyancsak elmondható, hogy az iskolai 

végzettséggel is szignifikánsak az összefüggések, azaz általánosságban igaz, hogy a magasabb 

iskolai végzettségűek inkább űzik a fenti tevékenységeket, sőt, szívesebben eljárnának az Aktív 

Idősközpont tevékenységeire.  

62,4

20,4

7,5 4,4 5,3

naponta hetente havonta évente párszor soha

22. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét sétával? (%)

2,2 5,8

24,8

54,8

12,4

naponta hetente havonta évente párszor soha

23. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét utazással? (%)
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Sokat beszélgetnek, azaz valóban megélik a társas kapcsolataikat, mely aktivitás, mint ahogyan 

korábban is írtunk róla, a mentális egészség megőrzésének fontos faktora.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

A fenti ábra alapján elmondható, hogy a válaszadók több, mint a fele tagja valamilyen klubnak 

- legtöbben nyilvánvalóan valamely nyugdíjasnak - vagy civil szervezetnek, azaz társas 

szükségleteit ilyen módon is megéli és gyenge és erős kötéseit ilyen módon is ápolja. Ez megint 

örvendetes és jó jel, annak a jele, hogy a bevonandó célcsoport tagjai szeretik idejüket aktívan 

tölteni. Ez az információ segítheti a jövőben a kialakítandó Aktív Időskor Központ 

célcsoportjának a megtalálásában.  

 

A kutatás során arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen típusú készségekkel, kompetenciákkal, 

tudással rendelkeznek a válaszadók.  

83,6

8,4 2,7 1,3 4,0

naponta hetente havonta évente párszor soha

24. ábra. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét beszélgetéssel? (%)

63,7

46,3

25. ábra. Tagja-e valamilyen klubnak, civil szervezetnek? (%)

igen nem
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Látható, hogy egy ötfokú skálán magukat értékelve, a legmagasabb értéket az internetes 

információ-szerzés, valamint a sütés, befőzés, főzés kapta. Legkevésbé állattenyésztési, illetve 

vállalkozói ismeretekkel rendelkeznek a válaszadók, ezen kívül alacsony pontot kapott – nem 

meglepő módon – az idegen nyelv tudása. A mintába került emberek gyerekekkel szívesen 

töltik az idejüket, illetve szeretnek barkácsolni, vagy egyéb kétkezi munkát végezni. Sokan 

kertészkednek szívesen, vagy táncolnak.  

3,82

2,33

2,29

2,14

2,87

2,49

3,39

1,73

2,04

3,22

1,69

3,29

3,93

1,92

sütni, (be)főzni

helyi hagyományokat ápolni

énekelni, zenélni, hangszeren játszani

rajzolni, festeni

táncolni

civil szervezetek munkájában részt venni

gyerekekkel lenni, szabadidejüket megszervezni

vállalkozást működtetni

pénzügyekkel foglalkozni (pl. biztosítás, tőzsde)

növényeket termeszteni

állatokat tenyészteni

barkácsolni, kétkezi munkát végezni

információkat szerezni az interneten

idegen nyelven beszélgetni

26. ábra. Az alábbiakban felsoroltakat milyen mértékben ismeri, tudja? 
(1-5 skála)
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Rákérdeztünk arra, hogy van-e olyan tevékenység, amit szívesen végezne és tudását másokkal 

is megosztaná. A válaszadók majdnem fele rendelkezik olyan kompetenciákkal, melyeket 

szívesen átadna másoknak és az is örvendetes, hogy ezeket akár ellenszolgáltatás nélkül 

megtenné.  

 

Az alábbi tevékenységeket említették ellenszolgáltatás fejében: tanítás, korrepetálás, 

coaching, kézápolás, műkörömépítés, takarítás, gyermekfelügyelet, betegápolás, 

mozgásfejlesztés, sütés, főzés, kreatív foglalkozások, torna, háziállat felügyelet. 

 

Az alábbi tevékenységeket említették ingyenesen: önkéntesek képzése, felolvasás, mesélés, 

kézműveskedés, festés, varrás, sütés, főzés, helytörténeti előadások, fodrászkodás, 

barkácsolás, egészségügyi felvilágosítás, hitben való növekedés segítése, múzeumban és 

könyvtárban önkénteskedés, kertészkedés, fogyatékosok segítése, gyerekfelügyelet, oktatás, 

nyelvtanítás, éneklés, zene, programszervezés, kirándulások szervezése, pályázatírás, 

szervezetfejlesztés, gyermekek fejlesztése, civilek segítése, italkészítés, torna, jóga, spirituális 

oktatás, biztosítások elemzése, szépségápolás. 

 

7,5

35,0
57,5

27. ábra. Van olyan tevékenység vagy tudás, amit Ön is szívesen 
átadna másoknak? (%)

igen, ellenszolgáltatás ellenében igen, ellenszolgáltatás nélkül nincs
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Arra is rákérdeztünk – a személyes kérdezés során -, hogy van-e olyan tevékenység, amit a 

válaszadók szívesen megtanulnának másoktól. Valamivel kevesebben vannak azok, akik nem 

átadnának, hanem szívesen tanulnának a közeljövőben valami újat. 

 

Az alábbi tevékenységeket említették ellenszolgáltatás fejében: számítógépes oktatás, 

zenélés, mozizás. 

 

Az alábbi tevékenységeket említették ingyenesen: csillagászati ismeretek, 

természetgyógyászat, gyermekfelügyelet, családsegítés, számítógépes ismeretek, zene, 

internetezés, angol tanulás. 

 

A következőkben azt firtattuk, hogy eljárnak-e különböző közösségekbe a válaszadók, azaz 

mennyire aktívak nemcsak baráti, hanem egyéb kapcsolatok, tevékenységek ápolásában. Az 

ezekre a kérdésekre adott válaszok különösen fontosak, mert annak mutatói, hogy mennyire 

tettre készek, tevékenyek ezek az emberek, milyen az életmódjuk, életminőségük.  

 

3,6

30,9

65,5

28. ábra. Van olyan tevékenység vagy tudás, amit szívesen 
megtanulna másoktól? (%)

igen, ellenszolgáltatás ellenében igen, ellenszolgáltatás nélkül nincs
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Olvasókörök már nem igazán vannak, az olvasás magányos tevékenység és az olvasottakat a 

fenti ábra alapján nem igazán osztják meg egymással az emberek.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

A válaszadók nagyjából fele jár azonban könyvtárba – ilyen-olyan gyakorisággal, olyan is van, 

aki hetente vagy havi rendszerességgel.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

0,0 0,4 3,5 7,5

88,4

naponta hetente havonta évente párszor soha

29. ábra. Milyen gyakorisággal szokott olvasókörbe járni? (%)

0,4
4,4

13,7

34,6

46,9

naponta hetente havonta évente párszor soha

30. ábra. Milyen gyakorisággal szokott könyvtárba járni? (%)

0,0 2,7 2,2
11,1

84,0

naponta hetente havonta évente párszor soha

31. ábra. Milyen gyakorisággal szokott tánccsoportba járni? (%)
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Tánccsoportba sem járnak az emberek összességében, de a mintába kerültek közel 5%-a 

havonta vagy gyakrabban eljár – ez valószínűleg az idősklubok szolgáltatásait élvező 

embereket jelenti, ahol vannak ilyen összejövetelek.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Politikai pártban, csoportban nem jellemző, hogy aktívak lennének.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Ahogyan a fenti ábra is mutatja, nagyon aktívak családi események szervezésében és a bennük 

való részvételen.  

 

0,0 1,3 0,9 5,8

92,0

naponta hetente havonta évente párszor soha

32. ábra. Milyen gyakorisággal szokott politikai pártba/csoportba járni? 
(%)

1,3

25,7

37,6

29,2

6,2

naponta hetente havonta évente párszor soha

33. ábra. Milyen gyakorisággal szokott családi összejövetelre járni? (%)
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

A család mellett már korábban is láttuk, hogy fontosak a barátok és a mintába kerültek között 

elég magas a baráti kapcsolatokkal rendelkezők aránya. Baráti összejövetelekre is gyakran 

járnak a válaszadók. Legtöbben évente néhány alkalommal, ugyanakkor olyan is van, aki heti 

gyakorisággal teszi ezt.  

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Sportmérkőzésre ritkábban mennek a válaszadók, de ez annak is a következménye, hogy 

főként nők válaszoltak a kérdőív kérdéseire.  

 

A következő blokkban az életszeretetet, a mentális jóllétet szerettünk volna mérni. Ezt nagyon 

fontosnak tartjuk, hiszen ez a fokmérője annak, hogy valójában ki hogyan érzi magát a 

bőrében, hogyan gondol magára és a helyzetére. A mentális jóllét alapvetően meghatározó 

abban a tekintetben, hogy hogyan éli meg valaki a 60+-os éveit. Lehetőségeket, szépségeket 

lát benne, vagy az elmúlást, a funkciócsökkenést, az aktivitás elvesztését.  

 

4,0

18,1

28,3

38,5

4,9

naponta hetente havonta évente párszor soha

34. ábra. Milyen gyakorisággal szokott baráti összejövetelre járni? (%)

0,9 0,9 4,4
15,9

77,9

naponta hetente havonta évente párszor soha

35. ábra. Milyen gyakorisággal szokott sportmérkőzésre járni? (%)
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A nyugdíjas lét, a gazdasági aktivitás elvesztése, az idősödés mindenképpen kihívások elé állítja 

az embert – erről már korábban is írtunk. Nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk hozzá és 

ez a viszonyulás visszahat ránk és életminőségünkre, pszichés állapotunkra. Felfogható 

egyfajta krízishelyzetnek, ami mindenképpen dolgok és saját magunk újragondolását kívánja 

meg.  

 

A helyzet azért krízis, mert alapvető változásokat generál az egyén életében. Olyan 

változásokat, amelyekkel kapcsolatban mindenkinek ki kell alakítani előbb vagy utóbb a saját 

viszonyulását. Érdekes kérdés annak vizsgálata, hogy hogyan küzdünk meg ehhez az 

élethelyzettel.  

 

G. C. Caplan (1964) egy egységes modellben kríziselmélet alapelveit, megalkotta a 

legelterjedtebb és legismertebb krízis-definíciót mely szerint krízishelyzetben az egyén 

kénytelen a lélektani egyensúlyát veszélyeztető körülményekkel szembenézni, a probléma 

mindennél fontosabbá válik számára. A fennálló helyzetet szokásos problémamegoldó 

eszközeivel azonban sem megoldani, sem elkerülni nem tudja, a fenyegetettség ráadásul 

általában kívülről érkezik, így az egyén érzi ezt a fajta kiszolgáltatottságot, ami ezzel együtt jár.  

 

A megküzdés, vagy coping fogalmának értelmezésére számos pszichológiai modell született. 

Lazarus kognitív tranzakcionalista megközelítést alkotott a jelenség leírására. Modelljének 

központi eleme az egyén vagy közösség hozzáállása az adott helyzethez. Lazarus és Folkman 

két átfogó megküzdési stratégiát írt le. A problémaközpontú megküzdés során az egyén célja 

a probléma leküzdése, kezelése, vagy jövőbeli elkerülése. Az érzelemközpontú stratégiák 

esetében a cél az érzelmi stressz-reakciók enyhítése, a negatív érzelmek túláradásának 

csökkentése.  

 

A két fenti mellett még további nyolc helyzet-értelmezési, helyzetértékelési stratégiát írtak le 

(13):  

1. konfrontáció: aktív szembehelyezkedés a helyzettel, a kiváltó okokkal;  

2. eltávolodás: a helyzettől való ideiglenes eltávolodás a jobb rálátás érdekében;  

3. az érzelmek és a viselkedés szabályozása, melynek során önkontrollt gyakorolunk 

érzelmeink és viselkedésünk felett;  
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4. társas támogatás kérése;  

5. aktív felelősségvállalás a helyzet megoldása irányába;  

6. problémamegoldás megtervezése; 

7. elkerülés és menekülés a probléma jobb átgondolása érdekében;  

8. pozitív jelentés keresése a helyzet leírására annak érdekében, hogy az elviselhetőbbé 

váljon.  

 

Más elképzelések alapján lehetnek még adaptív és maladaptív megküzdési stratégiákról 

beszélni attól függően, hogy azok sikeresek vagy kevésbé sikeresek a helyzet kezelésére (14). 

Ezeken kívül lehet támogatást kereső vagy azt nélkülöző módok alapján is a felosztásuk 

valamint az aktív és passzív kategóriák mentén.  

 

Az utóbbi években egyre nagyon figyelem irányul a megküzdés sikeresebb, proaktívabb 

módjára. A proaktív coping esetében, a személyiség kihívásként, személyes fejlődése 

lehetőségeként kezeli az adott, vagy jövőben anticipált viselkedését. 

 

Nézzük meg a fenti elméleteket követően, hogy hogyan jellemezhetők a mintába került 60+-

osok mentális egészségüket, coping technikáikat illetően.  

 

http://www.skhu.eu/


 
 

 
  

33 

www.skhu.eu 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

A fenti ábrán foglaltuk össze az eredményeket ezzel kapcsolatosan. Állításokat soroltunk fel és 

kértük, hogy jellemezzék magukat ezek alapján ötfokú skálákon. A válaszadók jelentős része 

szereti a csendet és a nyugalmat, talán részben életkorából fakadóan is. Ugyanakkor nagyon 

kedvező, hogy szeretik az idejüket aktívan tölteni, szeretik a társaságot és különösen szeretik 

gyerekek társaságát. Nagyszerű az is, hogy az idősödéssel járó nehézségeket jól viselik, és hogy 

nagy részük tele van energiával és optimistán tekint a jövő elé. Szívesen segítenek másoknak 

és az egészségi állapotuk is jónak mondható. Összességében egy adaptív, jó reagálás rajzolódik 

ki az idősödés adta kihívásokra.  

 

3,36

3,48

3,41

3,88

3,95

4,01

4,27

4,08

2,69

3,71

4,21

Úgy érzem, hogy az egészségi állapotom jó.

Úgy érzem, hogy tele vagyok energiával.

Nem aggódom az egészségi állapotom miatt.

Az idősödéssel járó esetleges nehézségeket jól veszem.

Általában optimista vagyok, nem félek a jövőtől.

Szeretem a társaságot.

Szeretem a nyugalmat, a csendet.

Szeretek gyerekek társaságában lenni.

Szeretek állatokkal lenni, gondoskodni róluk.

Szeretek szabadidőmben másoknak segíteni.

Szeretem az időmet aktívan tölteni.

36. ábra. Jellemezze magát az alábbi állítások mentén! (1-5 skála)
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

A fenti két ábra a vallásosság vizsgálatára vonatkozik. Ezek alapján látható, hogy a válaszadók 

kétharmada vallásosnak tartja magát és közel 18%-uk hetente, azaz rendszeresen jár is 

templomba.  

 

 

64,6

35,4

37.ábra. Hívő embernek tartja magát? (%)

igen nem

17,7

27,4 28,3
26,6

minden héten csak
ünnepnapokon

már nem járok, de
régebben jártam

soha nem járok,
nem is jártam

38. ábra.  Milyen gyakran jár templomba/gyülekezetbe? (%)
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Az ábrákon látható, hogy a válaszadók zömének vannak unokái és hogy jelentős részben 

Miskolcon élnek. Ugyanakkor a válaszadók mintegy tizedének külföldön élnek az unokái, ami 

szintén elég tipikus jelenség mostanában. Ugyanígy, az is nagyon jellegzetes, hogy Budapesten 

élnek, vagy az ország valamelyik más pontján.  

 

74,3

25,7

39. ábra. Van/vannak Önnek unokái? (%)

igen nem

47,6

10,1

17,3 15,5

9,5

Miskolcon a megyében Budapesten máshol
Magyarországon

külföldön

40. ábra. Ha van/vannak unokái, hol él/élnek? (%)
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Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

 

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az unokák mennyire élnek messze vagy közel a válaszadóhoz. 

Az unokák közelsége fontos tényező lehet és a lelki egészségvédelemben is meghatározó – 

főképp, ha jó a velük való kapcsolat (bár a távolság sem lehet akadály a mai világban, ha a 

kapcsolat online is tartható, vagy az idős ember olyan fizikai állapotban van, hogy tud utazni).  

 

A fenti ábrán látható, hogy a válaszadók mintegy negyede naponta találkozik unokáival. 

Jelentős részük hetente vagy legalább havonta. Láttuk, hogy minden tizediknek az unokája 

külföldön él, így értelmezhető azoknak az aránya, akik évente párszor tudnak találkozni velük.  

 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a válaszadók mennyire ismerik a miskolci, illetve megyei 

visszatérő rendezvényeket és hogy azokon részt vesznek-e. 

 

 

 

2. táblázat. Ismeri az alábbi városi, megyei rendezvényeket? (%) 

 ismeri részt szokott venni nem ismeri 

Operafesztivál 48,9 45,6 5,5 

Kocsonyafesztivál 31,9 65,9 2,2 

Avasi Borangolás 59,7 20,8 19,5 

Avasi Kvaterka 53,1 6,6 40,3 

21,4

32,8
30,9

14,9

naponta hetente havonta évente párszor

41. ábra. Ha van/vannak unokái, milyen rendszeresen szoktak 
találkozni? (%)
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Cinefest, Miskolc 48,2 28,3 23,5 

Miskolci Régiségvásár 40,7 55,3 4,0 

Miskolci Sörfesztivál 62,8 23,0 14,2 

Miskolc Város Napja rendezvénysorozat 54,4 31,9 14,7 

Megyenap és rendezvényei 47,8 11,9 40,3 

Megyei vásárok 57,1 27,9 15,0 

Harsányi Szürkemarha Fesztivál 46,9 11,9 41,2 

Falunapok 57,5 13,3 39,2 

Búcsúk 53,1 16,4 30,5 

Mádi Furmint Ünnep 39,4 3,1 57,5 

Zempléni Fesztivál 54,0 9,7 36,3 

Tarcali Bűbájos Hétvége 24,8 1,8 73,4 

Tokaj-Hegyalja piac 30,5 3,5 66,0 

 

A válaszadók körében a legismertebb rendezvény a Kocsonyafesztivál, a Miskolci Régiségvásár 

és az Operafesztivál. Ezeket szinte mindenki ismeri. A legkevésbé ismert a Tarcali Bűbájos 

Hétvége, amit négyből csak egy ember ismer. A látogatottságot tekintve ugyanaz a három 

miskolci helyszínű program a legnépszerűbb, mint az ismertség tekintetében. A 

Kocsonyfesztiválon minden második, míg a Régiségvásáron és az Operafesztiválom a három 

megkérdezettből kettő részt szokott venni. Összességében a miskolci rendezvények 

ismertebbek és látogatottabbak a megyeieknél.  

 

Forrás: Kérdőíves kutatásunk 

76,1

23,9

42. ábra. Ön eljárna-e az "Aktív Időskor Központ" programjaira, 
eseményeire? (%)

igen nem
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Végül arra is kíváncsiak voltunk, hogy a válaszadó mennyire fogékony a kialakításra kerülő 

Aktív Időskor Központ rendezvényei, eseményei iránt. Örömteli, hogy a válaszadók 

kétharmada szívesen eljárna majd az ennek keretében szervezendő eseményekre.  

 

Arról is érdeklődtünk kutatásunk során, hogy milyen tevékenységeket, programokat látnának 

szívesen a Központban. Az alábbiakra tettek javaslatot: egészségügyi előadások, 

szűrővizsgálatok, nyelvoktatás, internetes képzés, számítógépes képzés, éghajlat-változással 

kapcsolatos felvilágosítás, irodalmi műsorok, magyar helyesírás felzárkóztató, helytörténeti 

előadások, játékklub, rejtvény klub, énekkar, városfejlesztési tervek megvitatása, szenior sport 

és torna, tudományos előadások, ismeretterjesztő előadások, kirándulások, természetjárás, 

fürdőzés, táncklub, szórakoztató programok, vitakör, közösségépítés, idősödéssel kapcsolatos 

előadások, filmklub, kreatív munka, érdekképviseleti felvilágosítás, fotózás, pénzügy 

tanácsadás. 

 

 

 

 

 

 

Felhasznált irodalom 
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Mellékletek 

 

4 Borsod- Abaúj -Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 

KÉRDŐÍV 

SKHU Ambassadors 

 

Tisztelt Válaszadó! 

 

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft „ Active Ageing-Create 

a crossborder team of ambassadors in order to improve the quality of life for Slovak and Hungary 

seniors” című projektjének keretében 60 éves és annál idősebb emberek körében felmérést végez. A 

felmérés célja a 60+-os megyei és miskolci lakosság életmódjának, aktivitásának, esetleges 

szükségleteinek feltérképezése. 

Kérjük, segítse projektünk megvalósítását az alábbi kérdőív kitöltésével. 

A kérdőív anonim és kitöltése önkéntes. Az adatokat összegzett statisztikai eredmények formájában 

használjuk fel.  

 

Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, kutatásvezető 

 

 

1. Az Ön neme? Karikázza be a megfelelő választ! 

 1. férfi   

 2. nő 

 

2. Melyik évben született? ……………………….. 

 

3. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége? Karikázza be a megfelelő választ! 

 1. 8 általánosnál kevesebb       

2. 8 általános        

3. szakma    

4. érettségi  

5. főiskola, egyetem 
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4. Hányan élnek az Ön háztartásában? Karikázza be a megfelelő választ! 

 1. egyedül élek      

2. ketten  

3. hárman  

4. négyen   

5. négynél többen 

 

5. Gazdasági státusza jelenleg: Karikázza be a megfelelő választ! 

 1. gazdaságilag aktív, teljes állású 

 2. gazdaságilag aktív, másodállású 

 3. gazdaságilag aktív, megbízási jogviszonyban 

 4. gazdaságilag nem aktív, háztartásbeli 

 5. gazdaságilag nem aktív, kizárólag nyugdíjas 

 6. nyugdíjas és emellett dolgozik 

 

6. Mi volt a legutolsó foglalkozása? ……………………………………………. 

 

7. Lakóhelye? Karikázza be a megfelelő választ! 

 1. Miskolc 

 2. más város a megyében 

 3. más község a megyében 

 

8. Ha Miskolc a lakóhelye, akkor a város melyik részén él? Karikázza be a megfelelő választ! 

 1. Belváros, Avasalja, Vologda, Jókai, Mendikás 

 2. Bodótető, Bábonyibérc, Tetemvár, Bedegvölgy 

 3. Martin-kertváros, Szirma 

 4. Görömböly, Hejőcsaba 

 5. Szentpéteri kapu, Zsarnai, Repülőtér 

 6. Selyemrét, Szondi, Csorba telep 

 7. Népkert, Avas társasházi rész 

 8. Avasi lakótelep 

 9. Egyetemváros, Ruzsin 
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 10. Tapolca 

 11. Komlóstető, Vargahegy 

 12. Győri kapu 

 13. Kilián, Békeszálló 

 14. Lyukó 

 15. Pereces 

 16. Diósgyőr, Berekalja, Majláth 

17. Bükkszentlászló, Lillafüred, Ómassa, Jávorkút 

  

9. Mióta él jelenlegi lakóhelyén? Karikázza be a megfelelő választ! 

 1. születésemtől kezdve 

 2. …………….. évtől 

 

 

 

10. Szeret a településen élni? Karikázza be a megfelelő választ! 

 1. igen 

 2. nem 

 

11. Kérem, mondjon három dolgot, amit a legjobban szeret a településen, ahol él! 

 …………………………………………………………  

 

12. Kérem, mondjon három dolgot, amit nem szeret/a legkevésbé szeret a településen, ahol él!  

 ………………………………………………………… 

 

13. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét az alábbi tevékenységekkel? Kérem, jelölje x-szel a 

megfelelő rubrikában! 

    naponta hetente havonta évente párszor    soha 

televízió nézés      

rádió hallgatás      

internetezés      

sportolás      
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horgászás      

olvasás      

színházba járás      

moziba járás      

összejöveteleken való részvétel      

kézműveskedés      

kertészkedés      

kirándulás      

séta      

utazás      

beszélgetés      

pihenés      

 

14. Tagja-e valamilyen klubnak, civil szervezetnek vagy sportegyesületnek, egyéb egyesületnek, vagy 

a Szépkorúak Akadémiája csoportnak? Karikázza be a megfelelő választ! 

1. igen: ………………………………………        (az egyesület, szervezet, csoport neve) 

2. nem 

 

15. Az alábbiakban felsoroltakat milyen mértékben ismeri, tudja? Kérem, (az iskolai jegyekhez 

hasonlóan) értékelje saját magát 1-5-ig, ahol 1 a leggyengébb, 5 a legerősebb osztályzat!  

 

idegen nyelven beszélgetni    1 2 3 4 5 

információkat szerezni az interneten   1 2 3 4 5 

barkácsolni, kétkezi munkát végezni   1 2 3 4 5 

állatokat tenyészetni     1 2 3 4 5 

növényeket termeszteni    1 2 3 4 5 

pénzügyekkel foglalkozni (pl. biztosítás, tőzsde)  1 2 3 4 5 

vállalkozást működtetni    1 2 3 4 5 

gyerekekkel lenni, szabadidejüket megszervezni 1 2 3 4 5 

civil szervezetek munkájában részt venni  1 2 3 4 5 

táncolni      1 2 3 4 5 

rajzolni, festeni      1 2 3 4 5 
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énekelni, zenélni, hangszeren játszani   1 2 3 4 5 

helyi hagyományokat ápolni    1 2 3 4 5 

sütni, (be)főzni      1 2 3 4 5 

     

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft ennek a pályázatának 

a keretében olyan aktív, 60 éves és idősebb embereket keres, akik időnként vagy rendszeresen szívesen 

részt vállalnának olyan tevékenységek megvalósításában, amihez értenek, és szívesen gyakorolják azt. 

 

 

 

 

16. Van olyan tevékenység vagy tudás, amiben Ön is szívesen részt venne, amit Ön szívesen átadna 

másoknak, akár ellenszolgáltatás fejében? Karikázza be a megfelelő választ! 

1. van, ellenszolgáltatás ellenében (a tevékenység vagy tudástípus): ………………… 

2. van, ellenszolgáltatás nélkül (a tevékenység, tudástípus)……………………… 

3. nincs 

 

17. Ehhez hasonlóan, van esetleg olyan tevékenység, tudás, amit szívesen megtanulna a 

közeljövőben másoktól? Karikázza be a megfelelő választ! 

 1. van, ingyenesen: ...................................................................................   

 2. van, díjfizetés ellenében: …………………………………………….. 

3. nincs 

  

18. Milyen közösségekbe szokott járni és milyen gyakorisággal? Kérem, tegyen x-et a megfelelő 

rubrikába! 

     naponta hetentehavonta évente párszor    soha 

olvasókörbe      

könyvtárba      

tánccsoportba      

politikai pártba/csoportba      

családi összejövetelre      

baráti összejövetelre      

sportmérkőzésre      
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19. Jellemeze magát az alábbi állítások mentén! Kérem, (az iskolai jegyekhez hasonlóan) értékelje 

saját magát 1-5-ig, ahol 1 a leggyengébb, 5 a legerősebb osztályzat! 

Olyan ember vagyok, aki… 

szeretem az időmet aktívan tölteni   1 2 3 4 5 

szeretek szabadidőmben másoknak segíteni  1 2 3 4 5 

szeretek gyerekek társaságában lenni   1 2 3 4 5 

szeretem a nyugalmat, a csendet   1 2 3 4 5 

szeretem a társaságot     1 2 3 4 5 

általában optimista, aki nem fél a jövőtől  1 2 3 4 5 

az idősödéssel járó esetleges nehézségeket jól veszi 1 2 3 4 5 

nem aggódik az egészségi állapota miatt   1 2 3 4 5 

úgy érzi, hogy tele van energiával   1 2 3 4 5 

úgy érzi, hogy az egészségi állapota jó   1 2 3 4 5 

 

20. Hívő embernek tartja-e magát? Karikázza be a megfelelő választ! 

 1. igen       

2. nem 

 

21. Milyen gyakran jár templomba/gyülekezetbe? Karikázza be a megfelelő választ! 

 1. minden héten 

 2. csak ünnepnapokon 

 3. már nem járok, de régebben jártam 

4. soha nem járok, nem is jártam 

 

22. Kérem, jelölje válaszát x-el a megfelelő rubrikában, hogy mely városi, megyei rendezvényeket 

ismeri illetve melyeken szokott részt venni! 

      ismeri  részt szokott venni nem ismeri 

Kocsonyfesztivál   

Avasi Borangolás   

Avasi Kvaterka   

Cinefest, Miskolc   

Miskolci régiségvásár   

Miskolci sörfesztivál    
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Miskolc Város Napja-rendezvénysorozat   

Megyenap és rendezvényei   

Megyei vásárok (ónodi, csáti, egyebek)   

Harsányi Szürkemarha Fesztivál   

Falunapok   

Búcsúk   

Mádi Furmint Ünnep   

Zempléni Fesztivál   

Tarcali Bűbájos Hétvége   

Tokaj-Hegyalja Piac   

Operafesztivál   

 

23. Van/vannak Önnek unokái? Karikázza be a megfelelő választ! 

 1. igen       

2. nem 

 

24. Ha van/vannak, hol él/élnek? Karikázza be a megfelelő választ! 

1. Miskolcon    

2. a megyében       

3. Budapesten    

4. máshol Magyarországon    

5. külföldön 

 

25. Ha van/vannak, milyen rendszeresen szoktak találkozni? Karikázza be a megfelelő választ! 

 1. naponta 

 2. hetente 

 3. havonta 

 4. évente párszor 

 5. soha 

  

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, akinek a megbízásából 

a jelen felmérés is készül 2021 szeptemberétől egy jelenleg futó pályázata keretében létre kíván hozni 

egy úgynevezett Aktív Időskor Központot Miskolcon, ahol 
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változatos oktatási, egészségügyi és sportprogramok kerülnének megvalósításra a 60 éves és annál 

idősebb lakosok számára.  

 

 

26. Ön eljárna-e ennek a Központnak a programjaira, eseményeire? Karikázza be a megfelelő választ! 

1. igen 

2. nem 

 

27. Van-e valamilyen javaslata arra vonatkozóan, hogy a Központ milyen tevékenységeket végezzen, 

milyen programokat kínáljon a 60+-os generáció számára az oktatás, a tudományos 

ismeretterjesztés, az egészségügy vagy sport terén?  

1. nincsen 

2. van, kérjük írja meg nekünk: …………………………………………………………………. 

 

 

Köszönjük szépen a válaszait! 

 

Amennyiben szívesen eljárna az Aktív Időskor Központ eseményeire, kérjük, olvassa el és töltse ki a 

mellékelt Adatkezelési Tájékoztatót! 

 

Adatkezelési tájékoztató 

 

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 2021. szeptemberétől pályázat 

keretében létre kíván hozni egy úgynevezett Aktív Időskor Központot Miskolcon, ahol térítésmentesen 

változatos oktatási, egészségügyi és sportprogramok kerülnének megvalósításra a 60 éves és annál 

idősebb lakosok számára.  

 

Szeretne-e Ön valamilyen formájában az Aktív Időskor Központ programjairól információkat kapni? 

A megfelelőt karikázza be! 

1. Igen 

2. Nem  

 

Amennyiben igen, kérjük, adja meg nevét, email címét és/vagy telefonos elérhetőségét! 

Név: …………………………………………. 
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Email cím: ………………………………….. 

Telefon: …………………………………….. 

 

A fent megadott személyes adatom kezeléséhez az alábbi tájékoztatás ismeretében:  

hozzájárulok/nem járulok hozzá (a megfelelő rész aláhúzandó)  

 

  

 aláírás 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság., mint adatkezelő a megadott személyes adatait az Európai Parlament 

és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású 

szöveg) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, az érintett hozzájáruló nyilatkozata jogcímén kezeli. 

 

Adatkezelési tájékoztató 

1. Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei: 

BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (a cég rövidített elnevezése: BORA 94 Nonprofit Kft.) 

cégjegyzékszáma: 05-09-017021 

adószáma: 22248848-2-05 

székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

telephelye és levelezési címe: 3530 Miskolc, Hunyadi János utca 3. 

e-mail címe: bora94@mfu.hu 

weboldala: https://bora94.hu/web_h/ 

telefon: +36 46 612 480 

2. Az adatkezelő képviselőjének az elérhetősége: Rácz Adrienn, e-mail: racz.adrienn@mfu.hu; 

tel.: 36 70/607 2568 

3. A megadott személyes adatok tervezett kezelésének célja: az Ön, mint érintett tájékoztatása 

Aktív Időskor Központ programjairól. Az Ön e-mail címét/ telefonos elérhetőségeit arra fogjuk 

használni, hogy értesítsük a projekt keretében megvalósításra kerülő programokról, rendezvényekről, 

lehetőségekről. A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében 

finanszírozott SKHU/1902/4.1/101 azonosítószámú SKHU Ambassadors projekt. 

4. Az adatkezelés jogalapja: az Ön, mint érintett hozzájárulása. A személyes adat szolgáltatása 

önkéntes, az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni. 
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5. A személyes adatok tárolásának időtartama: az Ön által megadott adatokat a projekt 

fenntartási idejének a végéig, azaz 2027. március 31. őrizzük meg. 

6. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

A hozzájárulás visszavonásának módja: e-mailben a racz.adrienn@mfu.hu címen.  

7. Az Ön, mint érintett joga, hogy a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújtson be.  

A felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, 

Postacím: 1530 Budapest Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Telefonszám: +36 (1) 391-1400. 

8. Önnek, mint érintettnek joga van arra, hogy kérelmezze az adatkezelőtől (BORA 94 Nonprofit 

Kft.) az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az 

adathordozhatósághoz, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz, továbbá a felügyeleti 

hatósággal, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz. Az 

adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel illeti meg az érintetett az automatizált döntéshozatallal, 

profilalkotással kapcsolatos kifogáshoz jog. 

9. Az érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben joga van az 

adatkezelővel szemben az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz és joggyakorlásának 

elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz, a tájékoztatáshoz és információkhoz. 

10. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy nem kívánja harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére továbbítani a személyes adatokat. 

11. Az adatkezelő biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést.  

12. Az adatszolgáltatás elmaradása következménye: az érintett nem értesül az adatkezelő által 

felajánlott programokról, annak semmilyen más lehetséges következménye nincs.  

13. Az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést 

nem kíván végezni. 
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