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Ausztria lakossága öregszik 

Az osztrák lakosság öregszik. A többi európai országhoz hasonlóan idővel Ausztria népessége is egyre 

korosabbá válik majd. Az elmúlt évtizedekre jellemző tartósan alacsony születésszámok az egyidejűleg alacsony 

halálozási ráták és a növekvő élettartam mellett a népességstruktúra változását idézték elő, amely az 

általánosan magas bevándorlással sem egyenlíthető ki mindenhol.  

Az öregedés mértéke Ausztria különböző régióiban más és más. A lakosság öregedése általános trendje egyes 

régiókban korábban jelentkezik, mint másutt. A regionális népvándorlási folyamatok az öregedés hatását 

fokozhatják: a fiatal keresőképes lakosság elvándorlása, illetve a képzési célú elköltözés az agglomerációs és 

ipari térségektől távoli területeken gyorsítja a népesség öregedését, így tehát a képzési és munkahelykínálat 

koncentrálódása a központi térségektől távol eső területeken fokozódó öregedéshez vezet. Ezért pont az ilyen 

területeken fontos idejekorán reagálni ezekre a folyamatokra. 

Ausztriában is vannak azonban olyan régiók, amelyek a bevándorlás következtében átmenetileg fiatalodnak. A 

nemzetközi bevándorlásból az utóbbi években elsősorban Bécs és környéke profitált, amely jelenség a 

népesedési prognózisok alapján a jövőben is fennmarad majd. A bevándorlók főként fiatalok, akik gyakran 

családot is alapítanak. Ez ugyan pozitívan hat a népesség összetételére, a trend azonban nem mindig tartós. 

Bécs környékén is vannak olyan települések, ahol néhány évtizeddel ezelőtt még örülhettek a fiatal családok 

beköltözésének, ma viszont, miután az időközben  felnövekedett gyermekek elhagyják a szülői házat, gyorsan 

öregednek. Hosszú távon csak a fiatal népesség folyamatos növekedése által érhető el a lakosság fiatal 

korösszetétele. 

A jövőben érdemes tehát állami, de regionális szinten is intenzíven foglalkozni az öregedés kérdéskörével, 

hiszen az idősödő lakosság az élet sokféle területére lehet közvetlen vagy közvetett hatással. A lakosság 

életmódja, az előnyben részesített lakhely, a lakótérrel kapcsolatos szükségletek, a mobilitási jellemzők, a 

fogyasztási szokások, illetve az egészségügyi ellátással kapcsolatos igények ugyanis életciklus függvényében 

erőteljesen változhatnak, aminek a kezelése gyakran gondot jelent. Mivel azonban a lakosság öregedése 

visszafordíthatatlan folyamat és előbb-utóbb Ausztria minden régiójában bekövetkezik majd, a fenti 

problémákkal elkerülhetetlenül szembe kell nézni.  

Milyen kihívásokkal jár az öregedő társadalom? 

Amint már említettük, a népességstruktúra változása, illetve a lakosság öregedése kihívást jelent mind a 

társadalom, mind a politika és a gazdasági élet számára. A folyamat az osztrák korfából jól levezethető: A 

háború utáni években Ausztriában a jólét növekedésével, valamint a háború alatt elmaradt születések 

pótlásával emelkedett a születésszám, nőtt az össztermékenység és előbbre tolódott az első szülés időpontja is. 

Az 1970-es években aztán a születések száma tartósan lecsökkent. Ausztria korfájában máig látható a bébi-

bumm generációra jellemező nagy népességszám és az ezt követő évfolyamokban a csökkenés (lásd Alsó-

Ausztria példáját az 1. sz. ábrán). Míg a bébi-bumm generáció az elmúlt években jelentős munkaerő-potenciált 

biztosított, ezek a népes kohorszok az elkövetkező években nyugdíjas korba kerülnek, ami közvetlen kihatással 

lesz a népjóléti rendszerre és a munkaerőpiacra. A nyugdíjpénztáraknak nagyobb terhet kell viselniük és a 

nyugdíjrendszer, amely a fiatalabb generációk befizetésein alapul, finanszírozási problémákkal szembesül majd. 

A nyugdíjjal kapcsolatos kiadások mellett az egészségügy terhei is emelkednek. A nagyon idősek számának 

növekedése miatt az ápolási szükséglet fokozódása várható, miközben a családban történő ápolás szerepe a 

jövőben még tovább csökken majd, vagyis nőni fog az intézményes ellátás iránti igény.  

A nagy népességszámú kohorszok nyugdíjba menetele a keresőképes korú lakosság számarányának 

csökkenését is jelenti. Az osztrák keresőképes lakosság jelentős része már ma is negyven év felett jár. Az 

öregségi nyugdíjkorhatár Ausztriában jelenleg nőknél 60, férfiaknál 65 év, a dolgozók azonban 2012-ben 



 

átlagosan 58,4 évesen mentek nyugdíjba (férfiak: 59,4 év, nők: 57,5 év). A nyugdíjba menetel időpontja az 

előrejelzések szerint az elkövetkező évek során is csak mérsékelten fog növekedni, a Nyugdíjbizottság 2013. 

végén közzétett szakvéleménye szerint 2030-ban az átlag 61 év lesz (BMASK 2013). Sok osztrák 

szakmacsoportban már ma is szakmunkáshiány tapasztalható. Az idősebb munkavállalók munkaerő-piaci 

integrációja egyfajta megoldást jelenthet a jövőben várható munkaerőhiány problémájára.  

A korösszetétel eltolódása miatt a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó követelmények is megváltoznak. A 

mobilitás idősebb korban is igénybe vehető formái, a hivatalok akadálymentessége, az idősebb lakosságnak 

alkalmas lakhatási megoldások és szabadidős lehetőségek iránti kereslet fokozódni fog. A feladat az lesz, hogy a 

társadalom az idősebbek szükségleteire jobban odafigyeljen, miközben a fiatalokról sem feledkezhet meg, ami 

a szűkösebbé váló állami költségvetésekre tekintettel a települések számára átfogó kihívást fog jelenteni.  

A feladat megoldása érdekében fontos lesz a társadalmi összetartás fokozása és a generációk közötti 

konfliktusok megoldása. Emiatt a generációk közötti igazságosság a jövő egyik legfontosabb kérdésévé válik 

majd, hiszen olyan időkben, amikor a magcsaládok mérete csökken és egyre több az egyedülálló, fontos a 

társadalmi inklúzió és részvétel intézményesített segítése.  

Az öregedő társadalomban rejlő potenciálok 

Az utóbbi évtizedekben számos szakmai eszmecsere irányul fokozódó mértékben arra a tényre, hogy az 

idősebbek ma tovább élnek, egészségesebbek, aktívabbak és az intézményesített nyugdíjrendszer fejlesztése és 

bővítése miatt pénzügyileg jelentős részben függetlenek. A szokásos nyugdíjba menetel időpontja és a 

másoktól való függés (ápolás, stb.) kezdete közötti időszakot egyre inkább sajátos, új életszakaszként 

értelmezik. LASLETT (1995.) már az 1970-es években „a harmadik életkor”–nak nevezte ezt az időszakot és 

ezáltal egyben elhatárolta azt a nagyon idős kortól, a „negyedik életszakasz”-tól. Korábban ugyanis e két 

szakaszt nem határolták el. A harmadik életszakasz a családi és szakmai felelősség időszaka után következik és 

továbbra is lehetővé teszi a társadalmi, gazdasági életben való széleskörű részvételt. Újabb keletű társadalmi 

jelenségként a „harmadik kor” csak kb. a 20. század második felétől kezdődően jelenik meg, amikor is az 

emberek egyre magasabb életkort értek meg és az átfogó nyugdíjrendszereknek köszönhetően anyagi 

függetlenségük biztosítva volt, aminek révén jobb életminőségre tehetnek szert, hiszen a személyes célok, az 

időtöltések és  elképzelések nagyobb mértékben valósíthatók meg, ha ehhez a megfelelő egyéni erőforrások 

birtokában vagyunk. A veszteség és leépülés szakasza helyett egymással összekapcsolódó előnyök és hátrányok 

fedezhetők fel, hiszen az idősebbek nagyobb élettapasztalat és tudás birtokában vannak, mint a fiatalok (v.ö. 

LASLETT 1995, WURM et al. 2013, KRUSE & WAHL 2010, PHILLIPSON 2013).  

Az Active Ageing projekt középpontjában épp ezek a „fiatalabb idősek” állnak, miközben a cél a lakosság 

öregedéseben rejlő potenciálok felismerése és ezek támogatása.  

Schneebergland régió a lakosság öregedése tükrében 

Amint már a bevezetőben is említettük, a demográfiai változás különbözőképpen mutatkozik meg Ausztria 

különféle régióiban. Ennek oka a települések eltérő fejlődése: egyes helyeken erős  odavándorlás figyelhető 

meg, míg máshol az elvándorlással kell megküzdeni. A születésszámok sem egyenletesen oszlanak meg, sőt a 

várható élettartam is különbözik regionálisan. Az Active Ageing  projekt keretében az Ausztria keleti részén, 

Alsó-Ausztria tartományban fekvő Schneebergland régiót választottuk ki modellrégiónak a demográfiai 

kihívások feltérképezése érdekében. A magyar Keszthelyi régióval közösen vizsgáljuk meg az öregedéssel járó 

feladatokat. Az idősebbeket és a fiatalokat egymáshoz újra jobban közel hozó tevékenységek mellett a közeli 

ellátás, a mobilitás, az akadálymentesség, a munkaerőpiac és az idősebbek, mint gazdasági tényező állnak a 

vizsgálódás középpontjában.  

Schneebergland, amely Bécstől, az osztrák fővárostól délre helyezkedik el, 18 településből áll. A kisrégióban 

2011 év elején összesen 27.100 fő lakott. A jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező települések lakossága 

jobban nőtt, van viszont, ahol folyamatosan csökken a népesség. A Bécshez, illetve a Bécsújhelyhez mint 



 

regionális központhoz való közelségből elsősorban az északi fekvésű falvak profitálnak, amelyek vonzó 

lakóhelynek számítanak. A régió déli része domborzati szempontból egyre hegyesebb, ami jelentős hatással van 

az itt fekvő települések elérhetőségére. A perifériás fekvés a költözők számára kevésbé vonzó, már csak azért is, 

mert itt kevés a megfelelő álláshely. A fiatalok közül sokan képzésük, valamint munkájuk miatt hagyják el 

származási településeiket. Ennek ellenére a régió egészében az elmúlt 2 évtized során a népességszám nőtt. 

A népesség növekedése nagyrészt odavándorlásból ered, hiszen a születésszám a 18 falu közül csak hatban 

haladja meg a halálesetek számát és ott is csak csekély mértékben, ami összességében negatív természetes 

szaporulatot jelent. A 2011-es vándorlási egyenleg egészében pozitív volt, a lakosság száma a régióban 

összességében 24 fővel nőtt. 2010-ben többen költöztek ide, az egyenleg akkor +239 fő volt. Az odavándorlás 

azonban nem egyenletesen oszlik meg az önkormányzatok között, vannak olyan települések is, ahol ezekben az 

években is negatív volt az egyenleg.  

A lakosságszám regionális alakulásának mindenképpen következménye, hogy Schneebergland régió 

településeinek lakossága öregszik. Alsó-Ausztriával összehasonlítva a vizsgált régióban korösszetétele (lásd 1. 

sz. ábra) a fiatalabb évjáratok kicsit alacsonyabb népességszámát mutatja és ezzel a lakosság kissé fokozott 

öregedésére következtethetünk. A régióhoz tartozó települések korösszetételének alakulását vizsgálva (lásd 2. 

sz. ábra) ugyanaz a trend látható, amely Ausztria legtöbb más régiójára is jellemző: a 60 éven felüliek létszáma 

az utóbbi években jelentősen nőtt, miközben a fiatalabb kohorszok lakosságszáma viszonylagosan csökkent. A 

keresőképes korú lakosság száma viszonylag változatlan maradt, míg a jövőben a bébi-bumm generáció 

idősebbé válásával itt is fokozódó csökkenés várható majd. 

 

1. ábra Schneebergland régió illetve Alsó-Ausztria tartomány népességének korösszetétele (saját ábra, 

adatforrás: Statistik Austria) 

 



 

 

2. ábra Az egyes korcsoportok arányának alakulása Schneebergland régióban, relatíve, 1971-2011 között (saját 

ábra, adatforrás: Statistik Austria) 

Schneebergland régióban az öregedési folyamat alakulása területtől függően eltérő mértékű, aminek oka a fent 

említett különbségekből adódik, például az eltérő mértékű odavándorlással kapcsán: az egyes településeken 

más és más az idősebb népcsoportokhoz tartozó személyek száma. Hohe Wand, Höflein an der Hohen Wand, 

Schrattenbach, St. Egyden am Steinfeld és Muggendorf helységekben a 65 év feletti lakosság aránya 

Schneebergland régió más településeihez képest alacsonyabb. A legtöbb idős személy Gutenstein valamint 

Puchberg am Schneeberg falvakban él (lásd 1. sz. táblázat).  

 



 

2001 2011

Gemeinde 0-19 20-44 45-64 65plus 0-19 20-44 45-64 65plus

Grünbach am Schneeberg 23.2 33.2 23.6 19.9 19.8 29.3 29.5 21.3

Puchberg am Schneeberg 18.6 32.1 29.2 20.1 16.8 28.2 29.3 25.7

Sankt Egyden am Steinfeld 24.0 36.7 26.3 13.0 21.8 32.9 28.6 16.8

Schrattenbach 23.9 30.6 25.0 20.5 17.9 31.4 33.9 16.8

Willendorf 21.1 38.5 23.1 17.4 20.1 30.8 33.2 15.9

Würflach 20.6 33.6 28.4 17.5 21.2 30.4 28.2 20.2

Höflein an der Hohen Wand 22.5 36.1 25.3 16.2 19.1 34.8 28.5 17.6

Bad Fischau-Brunn 21.8 35.3 26.7 16.2 20.9 30.7 29.7 18.7

Gutenstein 22.5 30.4 25.5 21.6 19.9 28.5 27.8 23.7

Hohe Wand 23.3 36.2 23.8 16.7 20.8 33.3 29.6 16.3

Markt Piesting 23.7 37.4 23.6 15.3 21.3 33.4 28.2 17.2

Miesenbach 22.5 33.8 25.2 18.5 19.7 31.1 29.2 20.0

Muggendorf 24.2 34.0 26.7 15.0 25.7 29.3 28.4 16.6

Pernitz 20.8 34.1 25.1 20.1 20.2 31.7 26.1 22.1

Rohr im Gebirge 26.7 36.4 20.5 16.4 21.6 32.9 26.7 18.7

Waidmannsfeld 23.5 34.4 25.6 16.5 18.1 28.8 32.0 21.1

Waldegg 25.4 35.5 24.2 14.9 20.7 32.7 28.5 18.2

Winzendorf-Muthmannsdorf 22.0 36.3 25.4 16.3 19.6 33.0 28.7 18.7

Schneebergland 22.4 34.7 25.5 17.3 20.2 31.2 28.9 19.7

Bundesland Niederösterreich 23.1 36.1 24.7 16.1 20.9 32.4 28.0 18.7  

1. táblázat: A lakosság korösszetétele százalékos arányban, 2001-2011, Schneebergland településein (saját 

ábra, adatforrás: Statistik Austria) 

Schneebergland régió lakossága – akárcsak egész Ausztria lakossága – az elkövetkezendő években demográfiai 

szempontból öregedni fog. Ausztriában manapság évente kb. 3 hónappal nő a várható élettartam, ami jelentős 

vívmánynak tekinthető, miközben az öregedésnek ez a folyamata a társadalmi és gazdasági élet különféle 

területeit érinti közvetlen vagy közvetett módon. Emiatt megfelelő alkalmazkodási stratégiákra van szükség. A 

lakosság öregedéséből eredő regionális kihívásokra való reagálás érdekében az idősebbekben rejlő 

potenciálokat fel kell ismerni, azt támogatni kell és ki kell aknázni. Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról, 

hogy az öregedés nyereség a társadalmunk szempontjából, mégpedig elsősorban az életidő meghosszabbodása 

tekinthető annak. Ma lehetőségünk van arra, hogy hosszabb ideig maradjunk aktívak, miközben nem csak a 

várható élettartam nő, hanem az egészségi állapot is javul.  

Öregedés Schneeberglandban – az Active Ageing projekt 

2013. májusában 50 idősebb Schneeberglandi lakossal készült interjú jelenlegi és jövendő életminőségükre 

vonatkozólag a régióban. Az interjú keretében felvetett kérdések a helyben maradásra, a jó közérzetre, a 

közellátásokra és a felszereltségre, a mobilitásra, a részvételre és társadalmi beágyazottságra vonatkoztak. A 

vizsgálat arra irányult, hogy a puszta adatokon túlmutató megközelítést tegyen lehetővé, miközben a 

vizsgálódás középpontjában az ember állt. A tanulmányban résztvevők válaszai segítenek feltérképezni 

Schneeberglandban a korosztályos lehetőségek és struktúrák erősségeit és gyengeségeit és következményesen 

a problémák és a fejlesztési szükségletek feltárását. A vizsgálatokra a régió 3 településén került sor. A 

kiválasztott helyszínek visszatükrözik Schneebergland kistérségi eltéréseit a kihívások tekintetében és jellemző 

rájuk a népesség alakulásának ill. az öregedésnek az eltérő dinamikája és oksági helyzete. Egyidejűleg 

Schneebergland 3 altérségének központi települését reprezentálják, amelyek elérhetősége és ellátottsága 

viszonylag jó. Bár a megkérdezés eredményei íly módon nem tekinthetők reprezentatívnak, arra mindenképpen 

alkalmasak, hogy hangulati monitorként szolgáljanak a régióban és a kérdés jövőbeli jobb megértését szolgáló 

felismerésekhez vezessenek. Az interjúk kiértékelése során a hermeneutikai értelmezésre irányuló minőségi 

megközelítés is előtérben állt.  



 

A megkérdezettek átlagos életkora 70 év volt, ami a vártnál magasabb. A legfiatalabb és a legidősebb válaszoló 

korkülönbsége 37 év, vagyis a legfiatalabb interjúalany 52, a legidősebb 89 éves volt. A megkérdezettek 

életkorának erős szóródása rámutat az öregedés egyedi jellegére. Célcsoportként eredetileg 60 és 80 év 

közöttieket határoztunk meg. Az, hogy közel 90 évesek is voltak a mintában, részben a nagyon idősek 

meglepően nagy aktivitásával is magyarázható.  

A megkérdezettek között több volt a férfi, mint a nő. A 27 férfi (54 %) átlagos életkora 68 év volt, míg a 23 nő 

átlagban 72 éves volt. A legtöbb interjúalany a 3 kiválasztott település valamelyikében lakott. Nagy részük (51 

%) partnerével közös háztartásban él, közel 40 % pedig egyedül. A házas családi állapot mellett az özvegy 

fordult elő második leggyakrabban a válaszok között.  

Helyben lakás és jó közérzet 

A megkérdezettek nagy része soha nem élt hosszabb ideig a jelenlegi lakhely településén, illetve a régión kívül – 

37 % „őslakos”-nak tekinthető. Az interjúalanyok 21 %-a a közelmúltban költözött Schneebergland régió egy 

másik településéből jelenlegi lakhelyére, további 5 % pedig hazatérő. Utóbbiak eredetileg a régióból 

származnak, majd hosszabb időn keresztül máshol éltek, majd végül visszatértek Schneeberglandba. Oda 

költözöttnek kb. a minta 31 %-a tekinthető; ők a régión kívülről (nagyrészt Bécsből) odaszármazott személyek. 

A megkérdezettek 86 %-ának van barátja, családja és/vagy ismerőse a régióban, összesen 49 %-uknak pedig 

közvetlenül a lakhely településükön is.  

Az osztrák lakosság csak csekély hányada változtatja meg lakhelyét idős korában. Ilyesmire vagy közvetlenül a 

nyugdíjazást követően vagy nagyon idős korban kerül sor. Az első csoport életminőségének javítása érdekében 

költözik, míg magas korban a költözés általában intézményes lakó, vagy ápolási intézménybe irányul, avagy 

családi gondozást jelent. A legtöbben mégis úgy döntenek, hogy idős korukban is az eredeti lakhelyükön 

maradnak, ami Schneebergland régióra is jellemző. 

A megkérdezettek 95 %-a, vagyis abszolút többsége tehát hátrelévő éveit is jelenlegi lakhelyén kívánja tölteni. 

A helyben maradás nagyfokú pártolása az első kérdésekre adott válaszoknál is visszatükröződik: egy kivétellel 

mindenki azt válaszolta, hogy jól érzi magát lakhelyén, sőt a legtöbben nagyon jól érzik magukat. Mindenki azt 

válaszolta, hogy lehetőség szerint idős korában is saját házában vagy lakásában szeretne maradni. A válaszadók 

66 %-a otthonát idős korra is alkalmasnak ítéli, 1/3 véleménye ettől eltér.  

Annak ellenére, hogy a legtöbben szívesen maradnának otthonukban, mégis érdeklődnek a támogatott 

lakhatási lehetőségek iránt. A megkérdezettek ¾-e igencsak figyelemre méltónak  (42 %,) vagy figyelemre 

méltónak (33 %) ítéli az ezzel kapcsolatos kínálatot. A válaszok összességében mégis valamiféle fenntartást 

tükröznek, amelyek a túl kicsi lakóegységekkel, túl magas bérleti díjakkal és az egyéni életvitel korlátozásával az 

ilyen lehetőségek negatív aspektusait tükrözik vissza. Kifogásolták azt is, hogy a támogatott lakhatás (betreutes 

Wohnen – gondozással egybekötött lakhatás) kifejezés tulajdonképpen nem felel meg egy olyan intézménynek, 

amely sokkal inkább az aktív és önálló életről szól, mint a nap 24 órájában való tényleges gondozásról. Egyesek 

kiemelték az ilyen intézmények előnyeit, mint az akadálymentesség, a településen való megöregedés 

lehetősége, azt hogy van segítségük illetve társaságuk, amik az intézményesített lakhatás pozitív aspektusai. A 

legtöbbeknek azonban az volt a véleménye, hogy bár érdekes lehet számukra egy ilyen intézmény, de személy 

szerint nekik csak akkor jön számításba, ha már nincs más lehetőségük.  

Összefoglalva Schneeberglandban egyértelműen kimutatható a helyben való megöregedés preferálása, 

mégpedig nem csak az adott település, hanem az adott saját lakás, vagy ház vonatkozásában is. Az 

intézményesített lakhatás tekintetében nem tapasztaltunk óriási fenntartásukat, épp ellenkezőleg, még akkor 

is, ha inkább rászorultság esetére szolgáló kiútnak tekintik ezt: hosszabb távon a legtöbben inkább 

intézményesített ellátásra gondolnak, mint hogy (házas)társuktól vagy a gyereküktől várnák a házi ápolást. 

 



 

Az ellátás biztosítása és a felszereltség 

A helyi struktúrák működése körében fontos tényező a megfelelő ellátás rendelkezésre állása a lakhely 

településen. Ide tartozik mind a mindennapi létszükségleti cikkek, valamint az orvosi ellátás helyben való 

elérhetősége, amire a vizsgálat során rákérdeztünk. 

A jelenleg ellátási helyzet a megkérdezés eredményei alapján a vizsgált helyszíneken igen jónak mondható, ami 

elsősorban a napi cikkekre vonatkozik: minden megkérdezett azt válaszolta, hogy bevásárlását 

lakókörnyezetében el tudja intézni. Egyedül csak Bad Fischau-Brunnban válaszolták néhányan, hogy a helység 

központjában nincs nagyobb bolt, illetve részben bizonyos kiskereskedelmi ágazatokat hiányoltak, mint a 

zöldség-gyümölcs bolt, a vegyesbolt, illetve ruházati bolt, vagy az iparosok jelenléte.  

Az orvoshoz menetel és a gyógyszerbeszerzés is alig okoz problémát; három fő kivételével a háziorvos lakhelyén 

mindenkinek elérhető. Szakorvoshoz nagyrészt utazni kell, elsősorban Bécsújhelyre; a gyógyszereket az 

érintettek többsége a közigazgatási határon belül be tudja szerezni.  

A jövőbeni helyzetet is értékelnie kellett a megkérdezetteknek, a kérdés arra irányult, hogy az életkoruk 

növekedésével számítanak-e arra, hogy problémásabb lesz majd az ellátás. A megkérdezettek közel 40 %-a erre 

igennel válaszolt, a maradék pedig úgy vélte, hogy a jövőben is lehetőségük lesz arra, hogy az adott településen 

nagyon jól ellássák magukat. „Ha a boltok megmaradnak, akkor a jövőben sem lesz probléma” mondta egyikük. 

Az idősebb korban megjelenő problémákat szinte kizárólag a várható mobilitási gondokra vezették vissza: a sok 

gyaloglást, a betegségeket, illetve a tömegközlekedési kínálat szűkösségét említették. A megkérdezettek egy 

része már ma is korlátozott mobilitású, néhányuknak azonban az volt a véleménye, hogy magánkezdeményezés 

vagy a család segítségével a jövőben is jól meg tudja oldani az ellátását. Említettek közösségi 

kezdeményezéseket is, mint a bevásárló utak vagy az önkormányzati taxi szolgáltatás, amelyek a  segíthetnek az 

ellátás biztosításában akkor is, ha esetleg problémák merülnének fel a mobilitással.  

A nagyfokú helyben maradás, mint az adott településen, illetve régióban való általános jó közérzet indikátora 

mellett az ellátási helyzettel való nagymértékű elégedettség is megállapítható volt tehát. A megkérdezett 60 %-

a nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy számít-e ellátási problémákra a jövőben, de a problémát elsősorban 

az egyéni mobilitásnak a kor előrehaladásával való romlásában látták. Elsősorban az egyedül való gyalogos 

közlekedés, illetve az autóval való önálló mozgást sorolták  a potenciálisan fokozódó nehézségek körébe. 

Schneebergland régióról ily módon összességében elmondható, hogy jó ellátást biztosít a lakosság számára, bár 

e körben megjegyezendő, hogy a vizsgálat által érintett 3 település a jobban ellátott és kevéssé perifériás 

fekvésű a vizsgált területen. Így a megkérdezés túlnyomórészt pozitív eredményei ellenére is feladatot jelent, 

hogy a régió nem központi területein is biztosítva legyenek a megfelelő egészségügyi szolgáltatások és elérhető 

legyen a napi szükségleti cikkekkel való ellátás.  

Mobilitás 

A mobilitás nem csak szó szerinti értendő, hanem az ellátások igénybevételét is jelenti, valamint a társadalmi 

életben való részvétel lehetőségét szolgáló tényezőként is kell értelmezni. A közellátás intézményei és 

infrastruktúrái körében emiatt különösen fontos szerepet játszik a közlekedési infrastruktúra. Az elmúlt 

évszázad során az egyéni mobilitás nagymértékben megváltozott: a legtöbb ember - elsősorban a 

személygépkocsiknak köszönhetően - nagy fokon mobilis. A közlekedési áramlatok változása folytán az ellátási 

infrastruktúra is erősen megváltozott, a térségi struktúrák manifesztálódnak és megszilárdulnak. A motorizált 

egyéni közlekedés az ellátás központi helyekre és bevásárló központokra való koncentrálódása révén a vidéki 

térségekben az egyéni előrelépés  alapfeltételévé vált.  

A megkérdezés igazolja az egyéni közlekedés dominanciáját Schneeberglandban. 28 fő azt válaszolta, hogy 

kizárólag személygépkocsival vagy más motorizált egyedi közlekedési eszközzel közlekedik, illetve részben a 

gyalogos és kerékpáros közlekedést is említették. Hét válaszadó elsősorban utasként közlekedik 

személygépkocsival, 9 fő pedig elmondása szerint kizárólag közösségi közlekedési eszközt használ (vasút 



 

és/vagy autóbusz) és ezen túlmenően még gyalogosan és kerékpárral is közlekedik. 7 fő válaszolta azt, hogy 

mind személygépkocsival, mind közösségi közlekedési eszközzel is jár. Arra a kérdésre, hogy rá vannak-e utalva 

az autós közlekedésre 28 fő válaszolt igennel.  

Bár úgy tűnik, hogy a személygépkocsi magasabb életkorban is meghatározó szerepet játszik a személyes 

mobilitás körében Schneebergland régióban, néhányan azonban utaltak a közösségi közlekedési eszközök 

szerepének fontosságára is. („Amíg jár busz, addig nincs probléma a mobilitással”). Idős korban azonban nem 

csak a busz, hanem a privátban szervezett utak is fontos garanciái a mobilitásnak. Főként a női válaszadókra 

jellemző, hogy bár az autó a fő közlekedési eszközük, azt nem maguk vezetik. Bár Schneeberglandban elérhetők 

a közösségi közlekedési eszközök (főleg azokon a településeken, ahol a vizsgálat történt), a megkérdezett nagy 

része mégis úgy válaszolt, hogy ezeket nem használja (58,8 %). Az okok között hivatkoztak arra, hogy az autó  

praktikusabb, a vasútállomás messze van, vagy egyszerűen nem érdeklődnek e lehetőségek iránt. Az életkorral 

összefüggő tényezők is felmerültek azonban a tömegközlekedési eszközök használatának akadályozottsága 

körében, így az egyik válaszadó azt említette, hogy nehézséget okoz neki a jegyautomata kezelése. Az 

idősebbek számára a megállókhoz jutás is súlyos probléma .  

A közösségi közlekedési eszközöket minden esetre pozitívan értékelték, bár nem minden megkérdezett tudott e 

kérdésre válaszolni, hiszen nem használják azokat, mégis többségében igen jónak értékelték Schneebergland 

vasúti közlekedési infrastruktúráját, miközben a buszhálózatot a legtöbben inkább jónak mint rossznak 

minősítették.  

A megkérdezés keretében is azt tükröződött vissza, hogy az idősödés kapcsán a mobilitás a legnagyobb kihívás. 

A megkérdezettek 51 %-a válaszolta azt, hogy életkoruk előrehaladásával számítanak mobilitásuk csökkenésre. 

Ezt azzal indokolták, hogy egészségi állapotuk és mozgékonyságuk várhatóan romlani fog, másrészt az autózás 

néhányuk számára egy bizonyos kortól fogva veszélyesnek tűnik. „Valamikor majd kénytelen leszek az autó 

forgalmiját leadni”, vagy „egy bizonyos kor fölött az ember már nem autózzon”. Egyesek azt válaszolták, hogy 

pl. valamilyen sérülés miatt már most is korlátozott a mobilitásuk. 

Arra a kérdésre, hogy a jövőben fokozott mértékben fogják-e egyénileg használni a közösségi közlekedési 

eszközöket a megkérdezettek fele igennel válaszolt, a másik fele nemmel. Még azok is részben nemmel 

válaszoltak, akik már jelenleg is intenzívben használják ezeket (a vasút, vagy a busz már most is fontos 

közlekedési eszközeik). Volt aki azt válaszolta, hogy a gyűjtőtaxi, vagy a falubusz lenne számára jó megoldás. 

Ami a válaszokból világosan leszűrhető, az az, hogy a közösségi közlekedési eszközök Schneebergland régióban 

nem mindenki számára jelenthetnek valódi alternatívát, hiszen akinek nehézséget okoz a gyaloglás, vagy 

lakhelye perifériás fekvésű, nehezen tudja elérni a vasútállomást vagy a buszmegállót: sokaknak mindennapi 

problémát jelenthet az első és az utolsó kilométer leküzdése, hiszen ezt a legtöbb esetben gyalog kell 

megtenni.  

Részvétel és bekapcsolódás a társadalmi életbe 

A kérdőív utolsó témaköre a településekre jellemző társadalmi összetartást firtatta. Általánosságban véve a 

megkérdezetteknek az volt a véleménye, hogy jó az összetartás. Csak ketten jelezték az ő falujuk 

vonatkozásában, hogy az összetartás inkább gyenge. Ez a kifejezett pozitív értékelés kétségkívül összefügg a 

helyben maradás és a településen és a régióban való társadalmi beágyazottság magas szintjével: a legtöbb 

megkérdezett barátai, rokonai és ismerősei nagy része is ugyanott (49 %) vagy a régióban él.  

A válaszadók fele úgy foglalt állást, hogy társadalmi tevékenységet nem végez, míg a többiek egy vagy több 

egyesületben aktívak. A megkérdezettek 24 %-a nyugdíjas egyesület vagy szövetség keretében működik, ezen 

túlmenően pl. faluszépítő egyesületet, zenekart, tűzoltóságot, egyházi szolgálatot, vagy sportegyesületet 

említettek. A legtöbben az egyesületekben lehetőséget látnak a fiatalok és az idősebbek találkozására, 

miközben ez nem feltétlenül minden egyesületre vonatkozik. Ebben a körben a tűzoltó egyletet, a foci 

egyesületet, a fúvószenekart és részben a faluszépítő egyesületeket  említették, de van sok olyan egyesület is, 



 

amely nem szolgál a fiatalok és idősebbek találkozásának terepeként. Ide tartozik pl. a nyugdíjas egyesület, 

illetve az egyházi szolgálat. Meglepő módon azonban esetenként nyugdíjas lakóotthont vagy óvodát is 

megjelöltek találkozási helyként, ami tudatosan szervezett akciókkal függ össze. Igen gyakran említették a 

falunapot mint olyan rendezvényt, ahol a különböző generációk egymással összejönnek.  

A megkérdezés keretében a korspecifikus lehetőségekre vonatkozóan is állást kellett foglalni, az elhanyagolt 

lakosságcsoportoknál ugyanis rossz érzés alakulhat ki, ami veszélyeztetheti az adott településen a társadalmi 

összetartást. Egy válaszadó úgy nyilatkozott, hogy fontosabb volna a fiataloknak programokat szervezni, 

mintsem a generáción átnyúló projektekkel foglalkozni, mivel szerinte a fiatalok számára túl kevés a program. 

Az egyik faluban a válaszadók a fiatalok vandalizmusáról számoltak be. A fiataloknak, illetve idősebbeknek szóló 

programok megítélése eltérő: az idősebbeknek szóló lehetőségeket lényegesen pozitívabban értékelték. Bár a 

vizsgálati minta jellemzői miatt természetesen egyfajta torzítás belejátszik az eredménybe, hiszen itt csak 

idősebbeket kérdeztünk meg, akik feltehetően nem is ismerik teljes körűen a fiataloknak szóló programokat. 

Ettől függetlenül az eredmény egyértelmű. A megkérdezettek 96 %-a az idősebbeknek szóló programkínálatot 

jónak, vagy nagyon jónak ítéli, miközben a fiatalok korcsoportjára nézve csak 53 %-nak ez a véleménye. A 

kérdésre nem mindenki kívánt válaszolni, mert volt, aki úgy gondolta, hogy túl kevéssé ismeri a fiataloknak 

szóló kínálatot.  

Személyes kihívások a korosodás kapcsán Schneebergland régióban 

Az idősödéshez kapcsolódó legnagyobb személyes kihívás Schneebergland régióban a mobilitás és az egészség. 

A jó egészség lehetővé teszi, hogy az ember aktív és önálló maradjon és ezáltal szorosan összefügg a 

mobilitással is. Ezért az interjúalanyok fontosnak ítélik azokat a lépéseket, amelyek minél tovább lehetővé 

teszik az önálló életvezetést. E körbe tartozik pl. a közösségi terek akadálymentessége, de a mobil 

szolgáltatások kiépítése is, akárcsak a közösségi közlekedés területén elérhető megfelelő kínálat, hiszen főképp 

az idősebb nők közül csak keveseknek van saját gépkocsija. A saját otthonban való megöregedést lehetővé tevő 

támogató intézkedéseket szintén pozitívan értékelik, különösen ha az akadálymentességre már a ház 

építésekor gondolnak. Arra az esetre, ha már nem lenne rá lehetőség, hogy továbbra is a saját otthonukban 

maradjanak, a megkérdezettek közül sokan mégis szeretnének ugyanazon a településen maradni, pl. lakás 

bérlése, vagy valamely helyi intézményes lakásmegoldás segítségével. Épp a városi agglomerációktól távoli 

perifériás régiókban azonban gyakran hiányzik a lakáskínálat sokrétűsége, itt inkább csak családi házak vannak, 

amely azonban nem minden életkorban jelentenek megfelelő és megfizethető megoldást.  

A vizsgálatban általánosságban visszatükröződött, hogy az érintettek keveset foglalkoznak saját öregedésükkel, 

illetve ezt a gondolatot részben tudatosan elfojtják. Már csak ezért is fontos, hogy a helyi önkormányzat, 

továbbá a regionális igazgatás és a felettes szervek intenzíven foglalkozzanak az öregedés kérdésével és 

megfelelően reagáljanak az idősebb generáció leendő szükségleteire.  

Demográfiai változás – új perspektíva 

Az osztrák társadalom öregszik, ami a jövőben többféle új kihívást fog jelenteni. A problémák idejekorán való 

felismerése és a megfelelő válaszok megtalálása érdekében fontos a lakosság öregedése, mint folyamat 

tudomásul vétele és lehetséges kihatásainak megértése. A médiában és a tudományos eszmecserében is a 

lakosság öregedése kérdéskörével foglalkozó legtöbb eszmecsere azzal foglalkozik, hogy egy bizonyos 

korcsoport lakosságszáma idővel hogyan nőtt és hogy mindez milyen következményekkel jár a 

nyugdíjrendszerekre, a munkaerőpiacra vagy az orvosi ellátásra vonatkozólag. Ennek kapcsán gyakran 

megfeledkeznek róla, hogy az idők folyamán az egyes életkorok jelentősége is megváltozott. Egy ma 65 éves 

személy átlagban aktívabb, függetlenebb és egészségesebb, mint egy ilyen korú személy 50 évvel ezelőtt volt. A 

lakosság öregedése tehát nem csak azt jelent, hogy nő az idősebbek száma, hanem egyfajta társadalmi 

változást is magában foglal. Ilyen értelemben az Active Ageing projekt egyik fő célkitűzése az, hogy 

megváltoztassa a lakosság öregedésének értékelését, illetve annak megközelítését.  



 

Ez az új szemléletmód többek között a dinamikus korhatár koncepciójában tükröződik vissza. Miközben a 

várható élettartam folyamatosan nő - mégpedig az utóbbi időben elsősorban a további várható életévek száma 

-, a kor mérésére elsősorban merev koncepciók állnak rendelkezésre. A demográfusok általában a 65 év feletti 

lakosságot vagy a medián életkort vizsgálják a különféle társadalmak korösszetételének összehasonlításakor. 

SANDERSON és SHERBOV ezzel szemben a 2010-ben a Science szakfolyóiratban közzétett cikkében a rugalmas 

korhatárok koncepciójára hívja fel a figyelmet. Miközben a korstruktúra legtöbb vizsgálata, akárcsak az 

előrejelzések, fix korhatárokon alapuló kronológikus életkoron alapul, a fenti szerzők az olyan koncepciók 

alkalmazása mellett törnek lándzsát, amelyek az életkort a várható élettartamtól függő rugalmas időszakként 

fogják fel.  Az életkornak a várható élettartamhoz való igazításakor nem az egy bizonyos életkorú személyek 

létszámát (pl. a 80 évesek számát) veszik alapul, hanem azon személyek számát, akiknek közös az átlagos 

várható hátralévő élettartama (pl. 10 év). Ezáltal kifejezésre juthat az a változás, hogy az 1950-es években egy 

kanadai, svéd vagy USA-beli nő átlagos további várható élettartama hatvanöt éves korában 10 év, 2000-ben 

pedig 20 év volt. A fenti koncepció tekintetbe veszi az egyéni életidőben mutatkozó plusz tíz évet. 

((SANDERSON SHERBOV 2010). 

A lakosság öregedésével a jövőben együtt járó minden feladat ellenére nem szabad megfeledkezni róla, hogy ez 

az idősödés egyben „több életidőt” is jelent és így vívmányként tekintendő. Ezen túlmenően már ma is át kell 

gondolnunk azt, ahogy a társadalom az öregségről és a fiatalságról gondolkodik: az osztrák lakosság a jövőben - 

a kor előrehaladtával is - minden korábbinál aktívabb lesz majd. Az időskor már nem csak a betegség vagy a 

szegénység összefüggésében merül fel, hanem napjainkban már nagyfokú önállósággal és részben anyagi 

függetlenséggel jellemezhető életszakasznak számít. Erre az újonnan nyert életszakaszra minden fent vázolt 

kihívás ellenére is lehetőségként kell tekintenünk. 
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