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1.A szerkesztők előszava 

 

A társadalom változásai két nagyon szembetűnő folyamatot indítottak el az elmúlt 

évtizedekben. Európa népességének drasztikus mértékű elöregedése új problémákkal 

szembesíti a szociális ellátórendszereket, gazdaságot, helyi közösségeket, családokat. Ezzel 

párhuzamosan zajlik egy jelentős mértékű folyamat, a főleg a fiatalokat érintő munkavállalási 

célú nyugat-európai országokat célzó migráció.  

E két jelenségegyüttes előfordulása jelentősen meghatározza egy-egy térség, vidék és 

összességében az ország népességmegtartó erejét. Az elöregedő társadalom mellé társuló 

drasztikus mértékű elvándorlás éppen a gyökereinél határozza meg a helyi társadalmak 

jövőjét. Kutatásunk helyszíne Keszthely városa, és a környezetében lévő 15 település alkotta 

Keszthelyi kistérség, ahol mindkét társadalmi jelenség tapasztalható. 

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Társadalomtudományi Kutatócsoportja már 

több mint egy évtizede foglalkozik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalmának leírásával, a 

folyamatok rögzítésével és értékelésével. 2013 során lehetőségünk volt arra, hogy a helyi 

népességet most egy új szegmensből, az aktív időskor szempontrendszere szerint vizsgáljuk. 

Ez mindannyiunk számára érdekes feladat volt. Szintén e munka tette lehetővé, hogy (a 

napjainkban nagyon aktuális) fiatalokat érintő elvándorlás kérdését is közelebbről 

értékelhessük. Kutatásunk sajnos igazolta az előzetes várakozásainkat, a mindennapok 

tapasztalatát. Kiadványunkban most a kutatásunk főbb eredményeinek áttekintését adjuk 

közre.
1
 

Az Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

„Interregionális együttműködés a demográfiai változások jegyében” projekt keretében készült 

kötetünk több tanulmányt tartalmaz. A magyarországi, Keszthely kistérségi eredményeken 

kívül lehetőségünk volt arra, hogy a Bécsi Egyetemen dolgozó partnereink hasonló 

kutatásának összefoglaló tanulmányát is közöljük. Az eredmények összehasonlítása minden 

érdekelt fél számára hasznos lehet.  

A 20. században a nyugdíjrendszer általános elterjedésével az emberi életút utolsó évtizedei 

viszonylagosan szabadon felhasználhatók lettek ez egyének számára. Ugyanakkor az idősödő 

európai társadalomban egyre nagyobb szükség lesz a korosabb generációk szerepvállalására, 

gazdasági, családi, közéleti jelentőségük megerősítésére, tapasztalataik átadására. Bízunk 

benne, hogy munkánk (ha csak kismértékben is) hozzájárulhat e kihívások megoldásához! 

                                                 
1
E kiadvány megjelenésével párhuzamosan a Balatoni Integrációs Ügynökség honlapján 

(www.balatonregion.hu) a teljes kutatási anyagainkat elérhetővé tesszük.   

http://www.balatonregion.hu/
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2. Bevezetés 

 

A civilizációnk egyik legnagyobb eredménye, hogy a szociális, egészségügyi vívmányoknak 

köszönhetően jelentősen kitolódott az emberek születéskor várható élettartama. Ugyanakkor 

ezek az előnyös változások a 21. században jelentős kihívásokat is állítanakaz emberiség elé. 

Ha a globális adatokat tekintjük 1970 és 2025 között, a 60 + évesek száma várhatóan 223%-al 

fog növekedni, és a demográfiai előszámítások szerint az évszázad negyedénél már 1,2 

milliárd ember fog ebbe a korosztályba tartozni. (WHO 2002) 

Európa esetében a társadalom idősödése fokozott kihívásokat jelent. Jelenleg az EU 

tagországok az éves bruttó nemzeti össztermékük (GDP) több mint negyedét különböző jóléti 

és szociális kiadásokra költik, amelynek túlnyomó többsége az időskorúakat érintő 

nyugdíjakra és egyéb támogatásokra kerül kifizetésre. Az időskorúak számának rohamos 

növekedése, a gazdasági válság kihívásait követően ösztönzően hatnak abba az irányba, hogy 

az idősek szerepe a társadalomban megváltozzon. Az aktív időskor fő kérdése, hogy miként 

lehet megtartani a magas szintű szociális ellátórendszert a gazdasági és ademográfia kihívások 

mellett. (Eurobarometer 76.2 2012) 

Mindez nem csak Európára, hanem Magyarországra is feladatokat ró. A társadalom öregedése 

tartós folyamatnak tűnik. A jelenlegi trendek szerint egyre kevesebb munkavállalónak kell 

majd egyre több inaktív korú lakost eltartania, nyugdíját és az ellátórendszert fenntartania. Így 

egyre nagyobb lesz az igény az idősek gazdasági aktivitásának fenntartására is. E kérdéskör 

nem csak gazdasági probléma, érinti az egészségügyet, családokat, szociális rendszereket. 

E folyamatok fényében volta 2012-es esztendő Az aktív idősödés európai éve, amely 

programjában az Európai Unió számos országában igyekezett e kérdéskörre felhívni a 

közösségek figyelmét, emellett számos nemzeti esemény, projekt valósult meg e tematikus év 

során. E gondolat szellemében indult el az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 keretében az osztrák Schneebergland-, ésa 

magyarországi Keszthely kistérség területén ActiveAgeing – Aktív Időskor (Interregionális 

együttműködés a demográfiai változások jegyében) címmel egy széleskörű partnerségen 

alapuló projekt.  

A több, mint másfél évig tartó Aktív Időskor program számos elemet tartalmazott, közte jelen 

tanulmány elkészítését és az azt megelőző demográfiai és szociológiai kutatást, amelyeket a 

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft 

Társadalomtudományi Kutatócsoportjának munkatársai végeztek el 2013 során. 
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A magyarországi kutatással párhuzamosan a Bécsi Egyetem munkatársainak 

közreműködésével Ausztria érintett területein szintén zajlott egy társadalomtudományi 

kutatás.  

Az aktív idősödés fogalmát a szakpolitikai dokumentumok eltérően írják le.  

A legelterjedtebb megközelítés alapvetően gazdasági. Az OECD 1998-es, az idősödő 

társadalmakról szóló jelentése az active ageing jelenségét elsősorban a munka világán, a 

gazdasági, társadalmi cselekvésen keresztül határozza meg. A jelentés szerint az aktív 

idősödést olyan rugalmas állami intézkedéseknek kell szolgálniuk, amelyek biztosítják az 

egész életen át tartó munka, tanulás, kikapcsolódás vagy egészségügyi ellátás rendszerét. Az 

állami szakpolitikáknak elsősorban ezeken a területeken kell előmozdulniuk, hogy az 

állampolgárok idős korukban is minél nagyobb arányban tudják igénybe venni a fiatalabb 

generációk számára biztosított lehetőségeket. (OECD 1998)       

A másik általánosan használt aktív időskor fogalom az ENSZ Egészségügyi 

Világszervezetéhez (WHO 2002) köthető, így e változat inkább az egészség és a társadalom 

alapján közelíti meg a témát. Az aktív idősödés egy olyan folyamat, amely egészségi, 

közösségi, biztonsági lehetőségeket nyújt az időseknek, élethossziglan tartó életminőséget 

biztosítva számukra. E folyamat lehetővé teszi, hogy minden személy élete végéig pszichikai, 

fizikai és mentális képességeinek (lehető legjobb állapotú) birtokában legyen; az egyének idős 

korukban is képességeik szerint vegyenekrészt a társadalom életében, miközben az biztosítja 

számukra a biztonságot, védelmet és a szükséges gondoskodást. 

Az Európai Unióbana 2012-es tematikus év célkitűzése szerint az aktív időskort a jó egészség, 

a társadalmi részvétel, az önálló életvitel, a közéleti aktivitás és az elégedett munkavégzés 

felől lehet megközelíteni. A tematikus év ezek közül három elemre helyezte a hangsúlyt. 

- Az idősebb korosztály számára hatékonyabb elhelyezkedési, munkavégzési esélyek 

biztosítása. 

- Az idősek társadalmi, közösségi életbe történő fokozottabb bevonása. 

- Az önálló életvitel elősegítése.(Active Ageing 2012) 

Kutatásunk során a fentieket szintetizáló aktív időskor megközelítéssel éltünk, amelynek 

nyomán az alábbi átfogó elemzési kategóriákat állítottuk fel.  

- Gazdasági aktivitás: elemei az időskorúak rész, vagy teljes munkaidős munkavégzése, 

a minél későbbi nyugdíjba vonulás, a jövedelemtermelő munka, tapasztalatátadás, stb. 

- Társadalmi szerepvállalás: az idősek közösségi, közéleti, kulturális, politikai, civil 

életben betöltött fokozott szerepe. 
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- Társadalmi biztonság: egészségi állapot, egészségügyi és szociális ellátórendszer, 

közbiztonság, egyenlő hozzáférés, anyagi biztonság; helyi és országos szakpolitikai 

intézkedések az aktív időskor elősegítésére.       

Az aktív idősödés gondolatának létrejötte elválaszthatatlan azoktól a gazdasági és társadalmi 

kihívásoktól, amelyekre választ kíván adni (jóléti rendszerek, gazdaság, demográfiai 

problémák, stb.). Ebből eredően e gondolatrendszer elsősorban csak közösségi szinten 

értelmezhető. Tehát a személyes szférában gyakorolt széleskörű tevékenységekből nem 

következik, hogy az adott időskorú társadalom ténylegesen aktív. A tanulmányunkban e fenti 

megközelítés nyomán tárgyaljuk a Keszthelyi kistérség helyi társadalmát. 

Bár a kutatásunk elsősorban az idősekre koncentrált, de hangsúlyt helyeztünk a fiatalabb 

generáció (15-29 évesek) helyzetének bemutatására is. E korosztály esetében a demográfiai 

elemzésen túl a társadalmi érdeklődés előterében álló migrációs elképzeléseket, 

munkavállalási lehetőségeket, helyi társadalomról alkotott szemléletüket, és az idősek 

szempontjából fontos generációk közötti kapcsolatokat kutattuk. Az ifjúság vizsgálatát e 

projekt keretében az indokolta, hogy így komplexen tudjuk értékelni a helyi társadalmi 

folyamatokat. E két generáció párhuzamos vizsgálatával a kistérség népességmegtartó erejére 

vonatkozóan megalapozottabb következtetéseket vonhatunk le.  

Tanulmányunk elején bemutatjuk kutatásunk fő kérdéseit és módszereit. A tanulmány fő 

fejezeteiben előszöra 16 érintett településre kiterjedő demográfiai adatelemzés következik, ezt 

követően kérdőíves kutatásaink eredményei kerülnek bemutatásra. Önálló fejezetben 

szerepelnek majd az interjúk elemzésének információi. A munkánkat az eredmények 

szintetizálása, következtetések levonása zárja. 

A kutatásunk helyszínéül szolgáló Keszthelyi kistérség 16 települése Zala megyében, a 

Balaton nyugati medencéjében található. A kistérség jelenlegi formájában 2007 

szeptemberében jött létre a korábbi Keszthely-Hévízi kistérség szétválásával. Azóta 

Balatongyörök, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Karmacs, Keszthely, 

Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyalak, Vindornyafok, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, 

Zalaszántó, Zalavár községek alkotják. Városi rangú települése, kistérségi központja 

Keszthely. 
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1.ábra 

A Keszthelyi kistérség Keszthely-Hévízi kistérséghez viszonyított jelenlegi területe 

 

Adatok forrása: TEIR – ITDR, KSH T-STAR (https://www.teir.hu/)Térkép: BIFÜ NKFT-TK 

 

A kistérség teljes területével része a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek
2
. A Balaton közelsége 

alapvetően meghatározza térség életét, az idegenforgalom jelenti a helyi gazdaság egyik 

alapját. A térség gazdaságában kisebb részben a mezőgazdaság dominál, amely inkább 

háttértelepüléseken meghatározó. A szőlőtermelés elsősorban a tóparti községek életében 

játszik komolyabb szerepet, míg máshol inkább a szántóföldi növénytermesztés, kisebb 

részben a különböző kertészeti kultúrák. Klasszikus értelemben vett ipar csak a mikro-

vállalkozások szintjén létezik, így a kistérség meghatározó ágazata a kiterjedt szolgáltatói-

kereskedelmi szektor, valamint az idegenforgalom. 

Napjainkban közel 35 ezer fő él a Keszthelyi kistérségben. A kistérség természetes központja 

Keszthely, amely hivatali, közlekedési, oktatási, egyetemi, egészségügyi, kulturális és 

szolgáltatói centrumként szolgál egy viszonylag tág körben. A kistérség legnépesebb 

települése Keszthely 20 ezer fővel. A Balaton-parti településeken, valamint Zalaapátin és 

Várvölgyön kívül a többi település lakossága mind 1000 fő alatt van.  

A kistérség települési önkormányzatai a változó törvényi előírásoknak megfelelően 2013 év 

elejétől önkéntes társulásos formában működnek együtt, adminisztratív és intézményfenntartó 

feladatokat látnak el közösen. Ezen felül fejlesztési programokban is részt vesz a kistérség. 

 

 

                                                 
2
2000. évi CXII. Tv. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 

Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról. 

 

https://www.teir.hu/
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3.Kutatási eredmények az aktív időskor témájában 

 

Bár Magyarországon komoly eredményeket ért el az idősödés társadalmi problémáinak és 

jelenségeinek feltárása, ez idáig nem zajlottak olyan átfogó kutatások, amelyek a szakpolitika 

szempontrendszere nyomán tettek kísérletet az idős társadalom leírására. Főként a gazdasági 

aktivitás tekintetében zajlottak széleskörű kutatások. A következőkben a teljesség igénye 

nélkül bemutatunk néhány olyan hazai és nemzetközi kutatási eredményt, amely illusztrálja az 

aktív idősödés hazai helyzetét. A hazai idős társadalom egyéb alapvető jellemzőjének 

(demográfiai folyamatok, az időskorú társadalom arányainak változása stb.) bemutatására, 

elsősorban terjedelmi korlátok miatt nem térünk ki. 

Monostori (2012:109-110) korábbi kutatások eredményeit felhasználva a nyugdíjasok 

jövedelmi helyzetét elemezte. Bemutatta, hogy Magyarországonaz öregségi nyugdíjasok 

nyugdíja a keresetekhez képest európai viszonylatban magas színvonalúnak mondható, amely 

nagyrészt a hazai gazdaságilag inaktív réteg nagy számának köszönhető. A mindennapi 

megélhetést tekintve az elemzés rámutatott, hogy a hazai nyugdíjasok nagy tömege küzd 

anyagi gondokkal. A hivatkozott 2008-as kutatás eredményei szerint a nyugdíjasok 3%-a 

nyilatkozott úgy, hogy nélkülözések között él, 13%-uknak pedig hónapról hónapra anyagi 

gondjai voltak. A nem dolgozó öregségi nyugdíjasok több mint fele úgy érezte, hogy 

jövedelmükből épp csak kijönnek, tízből egynek pedig hónapról hónapra anyagi gondjai 

voltak.   

A ma már egy évtizedes eredményeket bemutató Öregedés és társadalmi környezet című 

tanulmány megállapításai az aktív időskorra vonatkozóan elsősorban a személyes szférában 

végzett tevékenységeket mutatnak be. Témánk szempontjából csak néhány megállapításra 

szükséges kitérni. A 2000-es évek elején a megkérdezett idősek csak alig 7%-a tudott 

közéleti, civil aktivitásról beszámolni. A kutatás részben az gazdasági aktivitás kérdését is 

érintette: az eredmények szerint a felsőfokú végzettséggel rendelkező öregségi nyugdíjasok 

alacsonyabban iskolázott társaiknál kedvezőbb esélyekkel találtak jövedelemszerző munkát: 

23%-uk folyamatosan, 8–9% pedig alkalmilag dolgozott (az öregségi nyugdíjasok közül 

összességében csupán 7, illetve 4%). (Dobossy és tsi. 2003:136)  

2004-ben megjelent Az időskorúak Magyarországon című kiadvány számos szempont szerint, 

- köztük a gazdasági aktivitás -, tárgyalja az évezred elején az időskorú társadalommal 

kapcsolatban mérhető adatokat. A tanulmány bemutatja, hogy 1990-ben a 60 évnél idősebb 

korosztály gazdaságilag még viszonylag aktív volt. E réteg 24%-a aktív dolgozóként, vagy 
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nyugdíj mellett munkát vállalóként, de rendszeres kereső-tevékenységet folytatott. 1996-ra ez 

az arány alig 2,5%-ra csökkent, majd a 2001-es népszámlálás idején 3%-os aránynál állt meg. 

Az évezred elején a 60+ korosztály körében rendkívül eltérő volt a gazdasági aktivitás 

mértéke. 2001-ben a 60 éveseknek még a 10%-a gazdaságilag aktív volt, de 64 éves korra ez 

már 5% alá csökkent. Ennek ellenére még a 65-70-75 évesnél idősebb generáció körében is 

kimutatható volt minimális foglalkoztatottság. (Gichi – Sághi 2004:47) 

A 2005-ben végzett mikrocenzus eredményei nyomán megállapítható, hogy az évtized 

közepén továbbra is jellemző volt az időskorúak gazdasági passzivitása. Az összes 

foglalkoztatott közül mindössze 2,8% tartozott a 60 évnél idősebb korosztályba. A 60-61 éves 

korosztály 17,5%, a 62-64 évesek 9,1%-a volt gazdaságilag aktív. Az idősebb korosztály 

esetében ez az érték jelentősen csökkent: a 65-69 évesek 5%-a, az ennél korosabbaknak csak 

alig több mint 1%-a volt gazdasági értelemben tevékeny. (KSH 2007)     

A korábbi hazai kutatásokat kiegészítve új, nemzetközi eredmények is a rendelkezésünkre 

állnak a tevékeny időskor témájában. 2011-ben „Aktív időskor és a generációk közötti 

szolidaritás” európai évének keretében készült az Európai Unió minden tagállamára kiterjedő 

aktív időskor vizsgálat. (Eurobarometer 76.2. 2012)   

Az EU-ban 2011-ben személyes lekérdezéssel 26 ezer 15 évnél idősebb állampolgárral 

töltöttek ki kérdőíveket, amelyből Magyarországra összesen 1005 db jutott. E vizsgálat hazai 

viszonyokra vonatkozó eredményeit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze. 

Magyarországon a megkérdezettek 61%-aúgy gondolja, hogy az 55 évesnél idősebb 

korosztályra többnyire negatív véleménnyel tekint a társadalom, a 27 tagország átlagában ez 

csak 28%.  

Az EU27 átlagában a megkérdezettek 33%-a vélte úgy, hogy nyugdíjkorhatár elérése után is 

folytatni kívánja munkáját, Magyarországon a megkérdezetteknek csak mindössze 24%-a. 

A következő fontos megállapítás az általános nyugdíjkorhatár következő évtizedekben 

szükséges emelésére vonatkozik. Míg az unió átlagában a megkérdezettek 33% inkább 

egyetért, hazánkban mindössze csak 20%. Az intézkedés ellen teljes mértékben tiltakozók 

aránya a 27 tagállamban 36% volt, nálunk 53%. 

A következő kérdéscsoport az idősek társadalmi feladatokhoz történő hozzájárulását 

vizsgálta. A megkérdezettek szerint az idősek az alábbi feladatokhoz nagymértékben 

hozzájárulnak (EU27/MO). 
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1.táblázat 

Az idősek hozzájárulása a társadalmi feladatokhoz 

 

 EU27 Magyarország 

Unokák gondozása 82% 73% 

Családjuk anyagi támasza 74% 61% 

Fogyasztók, vásárlók 72% 48% 

Rászoruló családtagok 

gondozójakén  

71% 63% 

Dolgozóként, 

munkavállalóként 

65% 47% 

Önkéntesként 68% 32% 

(Eurobarometer 76.2. 2012 nyomán saját szerkesztés) 

 

Az önkéntes munka aktív időskorban betöltött szerepét mutatja, hogy míg az 55 évnél idősebb 

megkérdezettek az EU27 tagállamában 27%-ban vállalnak rendszeres önkéntes munkát, a 

hazai értékben ez mindössze csak 13%. 

Annak megítélése, hogy milyen szerveknek van pozitív és fontos szerepe az idősek 

helyzetének javításában, az unióban és hazánkban is azonos sorrendet eredményezett az első 

három helyen, a bizalom mértéke azonban kismértékben eltérő: idősek szervezetei és más 

civilek; vallási szervezetek, egyházak; regionális és helyi hatóságok.(Eurobarometer 76.2. 

2012) 

Szintén a 2012-es tematikus év kapcsán, több európai szervezet bevonásával került sor az ún. 

aktív időskor index kidolgozására. A 22 társadalmi-gazdasági mutatószámon és korábbi 

adatfelvételek eredményein
3
alapuló index lehetővé teszi az aktív időskor mértékének és 

jellemzőinek, jövőbeni lehetőségeinek összehasonlítását az egyes tagállamok között. (AAI-

UNECE 2013) 

Az összesített eredmények alapján az aktív időskor mutatószám szerint a magyar társadalom 

csaknem a legrosszabb helyzetben van az Európai Unió tagállami közül, ebben a tekintetben 

csak Szlovákiát és Lengyelországot előzzük meg. (AAI-UNECE 2013) 

                                                 
3
 Az alábbi indikátorok kerültek feldolgozásra: Időskori foglalkoztatási ráta 55-74 éves kor között, önkéntesség, 

gyermekek és unokák gondozása, idősek gondozása, politikai részvétel, fizikai aktivitás, hozzáférés az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz, önálló életvitel, közbiztonság, pénzügyi biztonság, élethosszig tartó tanulás, 55 

éves korban várható élettartam, 55 éves korban várható egészséges élettartam, mentális „jólét”, 

infokommunikációs aktivitás, szociális kapcsolatok, iskolai végzettség.  
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Összevont indikátorok alapján felállított négy fő kategória némiképp árnyalja a helyzetet. Az 

időskorúak foglalkoztatásában Magyarország az utolsó helyen áll, hozzánk hasonló 

eredményt csak Lengyelország és Málta ért el. Az idősek társadalmi részvételének 

tekintetében hazánk a 17. Szlovéniával és Litvániával van közel azonos szinten. Az idősek 

önálló és egészséges életvitelének összevont kategóriájában közepes helyet foglalunk el a 

sorrendben (14.). Míg az aktív időskor jövőbeni lehetőségeit tekintve a Közép-Kelet Európa 

egyéb országaival együtt Magyarország csaknem sereghajtó (24). (AAI-UNECE 2013)  

A korábbi kutatások eredményei nyomán összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a hazai időskorú 

társadalom többnyire passzív. Az új adatokon alapuló aktív időskor mutató eredményeit 

alátámasztják a korábbi kutatások. Gazdasági aktivitást (különösen a foglalkoztatottságot 

tekintve) Magyarország jelentősen elmaradt más uniós országoktól. A közösségi aktív 

szerepvállalásról és az ezt lehetővé tevő társadalmi környezetről viszonylag kevés 

információval rendelkezünk. Az aktív idősödés jövőben lehetőségeinek megítélése is 

jelentősen rosszabb az unió átlagánál. A társadalom megítélése szerint e témában a 

legnagyobb feladata a civileknek, egyházaknak és az önkormányzatoknak lenne hazánkban. 
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4. A kutatás bemutatása 

 

Kutatásunk előkészítése során több kutatási kérdést fogalmaztunk meg: 

 

-  (1.)Milyenek Keszthely kistérség társadalmának alapvető demográfiai jellemzői, 

különös tekintettel az idős és fiatal korosztályra?  

- (2.)Az aktív idősödés komplex megközelítése szerint (gazdasági, társadalmi, 

közösségi, szabadidő, ellátórendszer, stb.) mi jellemzi a helyi idős generáció 

helyzetét? Az aktív időskornak milyen lehetőségei és megnyilvánulásai vannak a 

kistérség területén? A térségben élő idős külföldi állampolgárok milyen formában 

csatlakoznak a települések életébe? 

- (3.) Keszthely kistérség népességmegtartó erejének és a várható tendenciáknak 

megfelelően a helyi társadalom fiatal tagjai előtt milyen lehetőségek vannak, milyen 

elképzelések vezetik őket? 

- (4.) A feltárt folyamatok milyen hatással lesznek a térség népességmegtartó erejére és 

versenyképességére? 

- (5.) Egy készülő aktív időskor stratégiához milyen beavatkozási pontokat tudunk 

kiemelni, és ajánlani? 

A 2013 nyarán-őszén a Keszthelyi kistérség 16 településén zajló vizsgálatunk során a 

fentikérdések megválaszolásához több kutatási eszközt és módszert felhasználtunk. 

A népesség alapadatainak és demográfiai trendjeinek megismeréséhez az adatelemzés 

módszereit használtuk fel. 1990-2011 közötti intervallumot lefedő elemzéshez több országos 

adatbázis szolgált forrásként.   

Ezen túl 250 fő személyes megkeresésén alapuló kérdőíves vizsgálatot folytattunk a 

Keszthelyi kistérség időskorú lakosait képviselő reprezentatív mintán. A fiatalkorúak 

jellemzőinek megismerésére 50 fős mintán végeztünk személyes megkeresésen alapuló 

kérdőívezést. Az adatgyűjtések gyakorlati megvalósításában a Valcum – Nyugat-Balaton 

Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársai voltak segítségünkre. 

Az alkalmazásra került kérdőív elemzéstechnikai módszerek között az adott változók adekvát 

mérési szintjén egy-, és többváltozós elemzések, interpretációk egyaránt szerepelnek. Az 

egyváltozós elemzések sorában gyakoriság leíró adatsorok, helyzetmutatók, szóródási 

mutatószámok, eloszlásalakzat mutatószámok és eloszlás normalitás vizsgálat szerepel.  
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Az elemzés szempontjából lényeges megoszlásokat grafikusan is ábrázoltuk.A többváltozós 

elemzések kizárólag a statisztikailag érvényes, szignifikáns modellek alapján valósultak meg. 

A kérdőíves kutatáson kívül félig strukturált személyes interjúkat készítettünk a kistérség 

mind a 16 településének képviselőjével. Az interjúk során kíváncsiak voltunk a településen 

élő idősek általános helyzetére, aktivitásukra, helyi problémákra és javaslatokra. Az idősek 

aktív időtöltésében érintett intézmények, civil szervezetek, szakértők körében több interjút 

készítettünk. A kvantitatív és kvalitatív kutatási módszereinket és elért eredményeinket 

szekunder forrásokkal is kiegészítettük. 
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5. Keszthely kistérség népessége – demográfiai elemzés 

 

5.1. A Keszthelyi kistérség népsűrűségi jellemzői 

 

A demográfiai helyzetpozícionálás fontos szempontja az adott terület népsűrűsége. 

Magyarországon a 2011. évi népszámlálás adatai alapján 3 fővel csökkent a népsűrűség a 

2001-es népszámlálás során mért adatokhoz képest. Országosan 2011-ben 110 fő jutott egy 

négyzetkilométerre. Magyarország legsűrűbben lakott területe a főváros. Budapest után a 

legsűrűbben lakott terület Pest megye, itt átlagosan 191 fő, a legritkábban lakott Somogy 

megye, itt 52 fő él egy négyzetkilométeren.
4
 

Zala megye népsűrűsége a 2011. évi népszámlálás eszmei időpontjában 74,6 fő/km², ez a 

nemzetközi standard értelmében jelentősen benépesült területiséget jelent, viszont országos 

viszonylatban így is a hatodik legritkábban lakott területnek felel meg.
5
 

A Keszthelyi kistérség népsűrűsége a 2011. évi népszámlálás adatai alapján lakónépességre 

vetítve 97,2 fő/km², jelentősen magasabb a Zala megyei értéknél. Akét megyei jogú várost, 

Zalaegerszeget és Nagykanizsát is tömörítő kistérség népsűrűségén túl csak Hévíz kistérség 

népsűrűsége magasabb ennél, összességében a kistérség területe jelentősen benépesültnek 

nevezhető.  

 

5.2. Állandó és lakónépesség 

 

Magyarország népessége a 20. század háborúsévtizedeiben, illetve a háborúkat követő területi 

rendezések következtében többször is drasztikusan változott. A Magyarországon élő népesség 

száma 2011-re 10 millió fő alá csökkent, az előrejelzések szerint a csökkenés mértéke a 2010-

es évektől gyorsul fel és 2050-re 9 millió fő közelébe érhet.
6
 

A Keszthely kistérséget is magában foglaló Balaton Kiemelt Üdülőkörzet népessége az 

országos trendektől eltérően jelentős mértékben nem csökkent. Ennek okai jellemzően 

                                                 
4
 Bővebben: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf 

5
 Bővebben: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_20_2011.pdf 

6
Természetesen senki sem tudja pontosan megmondani, hogy bármely ország, így Magyarország lakossága 

pontosan mennyi lesz évtizedek múlva, minél hosszabb távra vonatkoznak az előreszámítások, annál nagyobb a 

becslési hiba mértéke, de az jól becsülhető, hogy a születési és halálozási viszonyok mellett hogyan alakulna a 

népesség. Erre a kérdésre a későbbiekben még visszatérünk.  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_20_2011.pdf
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multikauzálisak, de alapvetően a népesség természetes fogyatkozását a térség 

országhatárokon belüli migrációs centrumjellege hatékonyan ellensúlyozza.  

Az üdülőkörzet területén hosszú időtávban változó nagyságrendben, de folyamatosan 

magasabb a lakónépességnél az állandó népesség száma.
7
 

A Keszthely kistérségben élő (népszámlálásból továbbvezetett) állandó és (év végi) 

lakónépesség változása az üdülőkörzetben tapasztalttól eltérő. A 20. század utolsó 

évtizedében az állandó népesség száma meghaladta a lakónépesség számát. Ez a 

századfordulón megváltozott, és a következő években a lakónépesség száma meghaladta az 

állandó népességét. 2007-ben a két gyakoriság kiegyenlítődött és az azt követő években 

minimális különbséggel párhuzamban mozgott. 

Összességében több mint két évtized alatt a kistérség 16 településének állandó népessége 476 

fővel csökkent, míg a lakónépesség 359 fővel növekedett. 

Az állandó és a lakónépesség települések szerinti vizsgálata feltárja, hogy a kistérséget alkotó 

községek lakosságszáma mérvadó változáson nem esett át.  

A nagyobb lélekszámú községek, a Balaton partján fekvő Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és 

Balatongyörök állandó és lakónépessége több mint két évtized időtávlatában növekedett. 

A kistérségi szinten tapasztalható állandó és a lakónépesség közötti eltérést döntő mértékben 

Keszthely város lakónépességében bekövetkezett változás okozza. Keszthely esetében mind 

az állandó, mind a lakónépesség száma jelentősen csökkent. 

Bő két évtized alatt Gyenesdiás község állandó és lakónépessége az 1990-es gyakoriság 1,75 

szeresére, ugyanezen idő alatt Vonyarcvashegy állandó és lakónépessége csaknem 

másfélszeresére növekedett, de számottevően növekedett Balatongyörök állandó és 

lakónépessége is. A községek közül valamelyes népességcsökkenés Bókaháza, 

Esztergályhorváti, Karmacs és Zalavár községekre jellemző, a többi település népességszáma 

jellemzően kis változásokkal, de inkább stabil maradt. 

A kistérség helyi társadalmát állandó- és lakónépessége mellett az év egy részét a térségben 

töltő üdülőtulajdonosok gazdagítják. Számuk az üdülőingatlanok és egyéb ideiglenesen lakott 

ingatlanok számából és az átlagos magyar háztartás tagjainak számából becsülve 9000-10000 

főre tehető. 

                                                 
7
Az állandó népességdefiníciója alatt az adott településen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkezőket 

értjük függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk). Ebbe a 

csoportba tartoznak azok a személyek is, akik valamely okból (munkavállalás, tanulás, diplomáciai, 

kereskedelmi, tudományos megbízás teljesítése stb.) átmenetileg külföldön tartózkodtak, de bejelentett 

lakóhelyük (lakásuk) az adott területen, településen volt. A lakónépesség a bejelentett lakóhellyel bíró,máshol 

tartózkodási hellyel nem rendelkező, illetve az adott településen tartózkodási hellyel rendelkező személyekből 

tevődik össze. 
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5.3. Nemek és életkorcsoportok szerinti népességstruktúra 

 

A Keszthelyi kistérségben élő népesség 2011. évi népszámlálás alapján mért nemek szerinti 

megoszlása hasonlóan a világviszonyokhoz és a magyar trendekhez, nőtöbbletet jelez. A nők 

aránya a népességen belül 53,08 %, a férfiaké 46,92 %, vagyis az országos értéknél is 

magasabb a nők, ezzel párhuzamban alacsonyabb a férfiak aránya. 

 

2.ábra 

A Keszthelyi kistérség lakónépességének életkorszerkezete az 

2011. évi népszámlálás adatai alapján 

 

 

Adatok forrása: KSH Népszámlálási adatok (http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_20) Korfa: BIFÜ NKFT-TK 

 

A kistérségben élő legfiatalabb, 0-14 éves lakónépesség aránya a 2001. évi 15,34 %-ról tíz 

évvel később 12,81 %-ra, a leginkább munkaképes, 15-59 éves népesség aránya 63,80 %-ról 

60,87 %-ra csökkent, ezzel párhuzamban a 60 + éves népesség aránya 20,86 %-ról 26,32 %-ra 

növekedett. A kistérségi jellemzőkkel párhuzamos változás zajlott le Keszthely város esetében 

is. A0-14 éves népesség aránya az ezredfordulón mért 14,66 %-ról 12,22 %-ra, a 15-59 
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éveseké 65,34 %-ról 61,04 %-ra mérséklődött, miközben a 60 + évesek aránya 20 %-ról 

26,76 %-ra emelkedett.   

 

5.4. Természetes népességváltozás 

 

A természetes népességváltozás fogalma alatt az élveszületések és a halálozások különbségét 

értjük. Amennyiben az élveszületések száma magasabb, mint a halálozásé, természetes 

népességszaporodás, ha a halálozások száma magasabb, mint az élveszületéseké, természetes 

népességfogyatkozásról beszélünk. 

Az élveszületések és a halálozások száma 2011-ben már 30 éve negatív egyenleget mutatott 

Magyarországon. A legújabb korban zajló társadalmi, gazdasági, politikai változások 

kezdetétől, 1990-től számítva az 1000 lakosra vetített népességváltozás egyenlege, ahogy 

Magyarország, úgy a Keszthelyi kistérséget magában foglaló Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, 

és a vizsgált kistérségében is negatív: többen halnak meg, mint ahányan születnek. A 

Keszthelyi kistérségben tapasztalható természetes népességváltozási egyenleg a 1990-es 

években gyakorlatilag végig kedvezőtlenebb volt, mint akár az országos, akár az üdülőkörzeti 

érték. Az ezredforduló időszakában az országos érték javult, a kistérségi és a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzeti különbözet kiegyenlítődött, majd a 21. század első évtizedének éveiben a 

Keszthelyi kistérség születési és halálozási különbözete a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

indexértékéhez képest valamelyest javult, de összességében továbbra is nagymértékben 

kedvezőtlen összképet mutat. 

Települési szinten Keszthely, Várvölgy, Zalaapáti és Zalavár esetében több, mint két 

évtizedes időtávban végig negatív, Zalavár esetében egyetlen évben, 1990-ben nulla a 

természetes népességváltozás egyenlege. Ezen a négy településen tartósan és folyamatosan 

többen halnak meg, mint ahányan születnek. 

 

5.5. Vándorlás 

 

A vándorlás fogalma alatt az adott egyén lakótelepülésének határait átlépő és egy másik 

településen állandó, vagy ideiglenes letelepedéssel járó földrajzi, térbeli egységekben 

kifejezhető mozgást értünk. A vándorlás fogalmát alapvetően két részre érdemes bontani, 

egyrészt országhatárokon belüli, másrészt országhatárokon átívelő, úgynevezett nemzetközi 

vándorlásra, amelyeken belül állandó és ideiglenes odavándorlás és elvándorlás, illetőleg 

külön állandó, és külön ideiglenes odavándorlás és elvándorlás kifejezése lehetséges. 



19 

 

Magyarország esetében, ahogyan uniós metszetekben is, a külföldi népesség száma és aránya 

évről évre magasabb, de az is megfigyelhető, hogy az elmúlt években egyre élénkül a 

Magyarországról külföldre irányuló nemzetközi vándorlás mértéke, ami összességében 

meghaladja az országba irányuló bevándorlás nagyságrendjét.
8

 

A 20. század utolsó évtizedében kialakult nagymértékű munkanélküliség nem gyakorolt 

közvetlen hatást a belső vándorlásra, sőt az 1990-es évek első felében kis mértékben csökkent 

is a vándorlás, majd az évtized második felében a korábbi legalacsonyabb értékhez képest 

ismét növekedett. A nettó migrációs kapcsolatok alapján kirajzolódó belföldi térbeli 

mozgások Budapest és agglomerációs övezetének extrém mértékű centralizációját jelzik.A 

vándorlási centrumrégió és az urbanizált térségek erőteljes népességnövekedése mellett a 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe is profitálni tudott a népességvándorlásból, amivel 

párhuzamban Keszthely térségének összességében pozitív vándorlási egyenlege is jól 

kimutatható.
9
 

Az állandó, illetve ideiglenes odavándorlás és elvándorlás 2002 és 2011 közötti 

különbségeinek 1000 lakosra vetített arányait a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Keszthelyi 

kistérséget alkotó 16 település összehasonlításában vizsgálva kiderül, hogy az Keszthely 

térségében váltakozó, vegyes szerkezetű. 

Az ideiglenes vándorlás hat évben, 2002-ben és 2003-ban, 2005-ben, illetve 2009-től 2011-ig, 

ugyanakkor az állandó vándorlás öt év metszetében, 2002-ben, illetve 2007 és 2010 között 

zárt pozitív mérleggel. A többi évben negatívak az értékek.  

Kistérségi metszetben 1990 és 1994, 1999 és 2000, 2002 és 2003, 2005, illetve 2008-tól 2011-

ig, a vizsgált időszakot átfogó évekből összesen 14 naptári évben pozitív az egyenleg, a többi 

évben negatív. A teljes idősor átlagát tekintve összességében pozitív a teljes vándorlási 

mérleg Keszthely kistérség kedvelt vándorlási célpontja az országhatárokon belüli 

migrációnak. 

A kistérséget alkotó 16 település közül azonban egyedül Gyenesdiás községnek pozitív 

mindvégig a teljes vándorlási egyenlege, egyben a legmagasabb pozitív átlaggal zárt. A nettó 

teljes vándorlási különbözetet tekintetve Gyenesdiás mellett még Balatongyörök, Várvölgy, 

Vonyarcvashegy, Zalaapáti és Zalaszántó zárt pozitív vándorlási mérleggel. 

                                                 
8
 Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nemzvand/nemzvand09.pdf 

9
 Bővebben: Dombi Gábor: Demográfiai folyamatok hatásai a Balaton térségben. Comitatus, 2010. XX. évf. 8-9. 

sz. 35–50 p.  

 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nemzvand/nemzvand09.pdf
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Gétye község egyenlege nulla, de gyakorlatilag minimális mértékben negatív csak Bókaháza, 

Esztergályhorváti, Karmacs, Szentgyörgyvár, Vállus, Vindornyafok és Vindornyalak és 

Zalavár teljes nettó vándorlási különbözete.    

A teljes vándorlásban mutatkozó határozott negatív vándorlási összkép csak Keszthely város 

esetében detektálható. Keszthelyen mindössze hat év nettó vándorlási értéke, illetve ezer 

lakosra vetített különbözeti aránya pozitív, a vizsgált teljes időintervallumban már negatív az 

egyenleg.Ez azt jelenti, hogy a kistérségen belül inkább a községek a preferáltjai az állandó és 

az ideiglenes vándorlásnak, és kevésbé Keszthely városa, amelyre inkább az elvándorlás a 

jellemző. A Keszthelyről irányuló elvándorlás elsődleges kedvezményezettjei a Keszthely 

környéki települések, többek között a kistérségetalkotó községek lehetnek.  

 

5.6. Népességöregedés, eltartottsági viszonyok 

 

Demográfiai közelítés szerint egy adott népesség életkori összetételét az élveszületések és a 

halálozások, a termékenység és a halandóság viszonyszámainak változásai, valamint a 

nemzetközi vándorlás pozitív/negatív egyenlege együttesen befolyásolja. A világ 25 

legelöregedettebb országából 23 Európában található.
10

 

Magyarország vonatkozásában, amelynek népesség öregedéshez illeszkedő felkészültségi 

indexértéke a nemzetközi értékelések szerint közepes, a népesség öregedése évtizedek óta 

megszakítatlanul, lépcsőzetesen haladó, igen tartós demográfiai jelenségnek számít. A 

legutóbbi népszámlálás tanúsága alapján a jelenkori magyar társadalom legalább minden 

hatodik tagja sorolható a 65 éves, és annál idősebbek korcsoportjába, viszont nemzetközi 

összevetésben a magyar társadalom még mindig nem tartozik a kontinens legelöregedettebb 

társadalmai közé. Ezzel együtt Magyarországon a születéskor várható élettartam is 

alacsonyabb az uniós átlagnál.  

A 65 évesek és idősebbekMagyarországon belüli területi eloszlásaalapján három fiatalabb 

korstruktúrájú térség, mint valami sziget emelkedik ki az idősebbeket kisebb, jellemzően 

nagyobb mértékben tömörítő területek közül. Alacsony az időskorú népesség aranya az ország 

északkeleti és délnyugati térségeiben, illetve Budapesten és agglomerációs-szuburbanizációs 

térségében, Ezekre a területekre magasabb termékenység jellemző, amihez nem feltétlenül 

társul magasabb várható élettartam. Pontosabban az ország északkeleti és délnyugati 

térségeiben tapasztalható az alacsonyabb születéskor várható élettartam, míg a fővárosban, 

                                                 
10

 Bővebben:http://www.helpage.org 

http://www.helpage.org/
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különösen a budai kerületek közül a II. és a XII.kerületben, valamint a főváros agglomerációs 

térségében kedvezőbbek az élettartam kilátások. 

Ma már Magyarországon nincs olyan régió, akár megye, amely ne viselné magán a 

népességöregedés jegyeit. 

Az öregedés a Keszthelyi kistérséget is magába foglaló Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

térségébenaz országoshoz képest is különösen látványos alakzatokat ölt.  

 

3.ábra 

Öregedési index alakulása a Keszthelyi kistérségben  

és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 

 

 

Adatok forrása: TEIR – ITDR, KSH T-STAR (https://www.teir.hu/) 

 

Az üdülőkörzet 2000-ben törvény által lehatárolt területére számítva utoljára 1990-ben volt 

1,00 alatti érték, amely még éppen nem jelez öregedést. Ezzel párhuzamban a 2007-ben 

létrehozott Keszthelyi kistérség mai területére számítva már 1990-ben is 1,00 feletti értéket 

látunk. 2000-ben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén 100 14 éves és annál fiatalabb 

életkorú személyre már 133 60 éves és annál idősebb személy jutott. Nyolc évvel később, az 

üdülőkörzet területi bővítésekor már 184 60 + éves helyi lakos jutott minden 100 fiatalkorúra, 

ugyanakkor az időközben ténylegesen létrehozott Keszthelyi kistérségben 187 60 + éves jutott 

100 15 év alattira. Újabb három évvel később, 2011-ben az 60 éves és annál idősebb Balaton 

térségi népesség száma több mint a duplája a 0-14 év közötti népességnek,ugyanakkor ezt a 

szintet a Keszthelyi kistérség népességöregedése vonatkozásában már 2010 év során 

https://www.teir.hu/
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kimutattuk. Ez az érték 2011-ben tovább romlott, és semmi ok nincs annak valószínűsítésére, 

hogy a detektált trendekben bármiféle változás állna be a következő évek során. 

A Keszthelyi kistérség népességöregedése a 65 + évesek metszetében kedvezőtlenebb az 

üdülőkörzeti indexértéknél.  

 

4.ábra 

A Keszthelyi kistérségben élő  

legfiatalabb és a legidősebb korcsoportokba tartozó állandó népesség változása 

 

 

Adatok forrása: TEIR – ITDR, KSH T-STAR (https://www.teir.hu/) 

 

Annak következtében, hogy a népesség fogyatkozik és öregszik, miközben az eltartó képes, 

gazdaságilag leginkább aktív népesség száma mérséklődik, az eltartottsági (függőségi) ráta 

értéke értelemszerűen növekszik. 

A teljes eltartottsági (függőségi) ráta alakulását évtizedes periódusban összehasonlítva a 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Keszthelyi kistérség területén azt látjuk, hogy a kezdetben 

magasabb üdülőkörzeti és alacsonyabb kistérségi indexérték távolodott egymástól, majd 

2004-től rohamos tempóban és folyamatosan közelítettek. 2009-ben a két érték már csaknem 

kiegyenlítődik, majd 2010-ben átfordul a különbség. Magasabbá válik a Keszthelyi kistérség 
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indexe, mint az üdülőkörzeti érték, és a kialakult különbség a megszakítatlan emelkedő trend 

ellenére 2011-ben is változatlan marad.     

 

5.ábra 

Teljes eltartottsági (függőségi) ráta alakulásaa Keszthelyi kistérségben 

és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 

 

Adatok forrása: TEIR – ITDR, KSH T-STAR (https://www.teir.hu/) 

 

A teljes eltartottsági ráta értéke a népesebb települések, Balatongyörök, Gyenesdiás, 

Keszthely, Vonyarcvashegy, illetve a kisebb lélekszámú Vindornyafokvonatkozásában 

trendjellegében lépésről lépesére emelkedik. Különböző értékszinten elhelyezkedve, de 

összességében relatíve stagnáló Bókaházán, Szentgyörgyváron és Zalaapátin. Mérséklődő 

tendencia érvényesült Esztergályhorvátiban, Válluson, Várvölgyön, Vindornyalakon és 

Zalaszántón, különböző volumenben, de klasszikusan nem lineáris, U alakú arányeloszlás 

figyelhető meg Gétye, Karmacs és Zalavár esetében.  

Ahogy a teljes, úgy az időskorú eltartottsági (függőségi) ráta is folyamatosan emelkedik a 

kistérségben. 
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6.ábra 

Időskorú eltartottsági (függőségi) ráta alakulása a Keszthelyi kistérségben 

 

Adatok forrása: TEIR – ITDR, KSH T-STAR (https://www.teir.hu/) 

 

Az ezredforduló évében 32 %, az uniós csatlakozás évében 33,8 %, az önálló Keszthelyi 

kistérség létrejöttének első teljes évében, 2008-ban 38,1 %, 2011-ben már 42,59 %, és a 

látható trendek alapján tovább emelkedikaz eltartottak aránya. 

 

Összességében a természetes népességváltozás 1980 és 1989 között 12 településen negatív, 

míg a vándorlási különbözet 6 településen, de a lakónépességhez képest jellemzően magas 

értéken pozitív.  

1990 és 2001 összehasonlításában minden településen negatív a természetes népességváltozás 

mérlege, de a települések fele esetében pozitív, és jellemzően igen magas a vándorlási 

különbözet. Végül 2001 és 2011 metszetében változatlanul minden település természetes 

népességváltozása negatív, de már 11 település teljes vándorlási különbözete pozitív. A 

bekövetkezett demográfiai változásoknak a kistérségi központ, Keszthely a vesztese. 

 

 

 

 

 

 

7101 7215 7277 7447 7649 7818 8096 8384 8633 8905 9141

22182 22238 22187 22015 22065 22042 22063 22002 21844 21674 21461

32,01 32,44 32,8 33,83
34,67 35,47

36,69
38,11

39,52

41,09
42,59

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

5000

10000

15000

20000

25000

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Id
ő

sk
o

rú
 e

lt
ar

to
tt

sá
gi

 r
át

a 
(6

0
+/

1
5

-5
9

 é
v)

6
0

 +
 é

ve
s 

&
 1

5
-5

9
 é

ve
s 

n
ép

es
sé

g 
sz

ám
a

Tengelycím

60 + éves népesség (fő) 15-59 éves népesség (fő) Időskorú eltartottsági ráta (%)

https://www.teir.hu/


25 

 

6. Időskorú (60 + éves) népesség körében készült kérdőíves vizsgálat 

eredményei 

 

6.1. A Keszthely kistérségben élő időskorú népesség státuszjellemzői 

 

A vizsgálatban szereplők nemek és életkorok szerinti megoszlása Keszthely kistérség 60+ 

éves népességének az elemzés időszakában elérhető legfrissebb, 2011. évi népszámlálás 

lakónépességére közölt megoszlások kistérség és településszinten arányos, reprezentatív 

leképzését jeleníti meg. Az életkorok szerinti mintát nemek szerint külön-külön és a két nem 

szerint egységesen is, három korcsoportban terveztünk. A 60-69, 70-79 és 80 + éves életkori 

főcsoportok valós megoszlása alapján térségi és települési szinten reprezentatív korszerkezetet 

modelleztünk, ami a legnagyobb közelítéssel tükrözheti a térségben élő időskorúak 

véleményeit. 

A vizsgálat tervezett elemszáma 250 fő volt.A 250 fős minta elemszám lehetővé tette, hogy a 

kistérség minden településén kérdezhessünk időskorú személyeket.  

Az átlagéletkor 70,99 ≈ 71 év, az életkorok mediánja 69 év, az életkori módusz 60 év volt. A 

legfiatalabb mintába került személy 60, a legidősebb 93 éves.  

A mintában szereplő időskorúak legjellemzőbb családi állapota a házas, az összes 

megkérdezett mintegy 48 %-a, vagyis az időskorúak közel fele sorolható ide.Az özvegyek 

aránya 36,7 %, legalább minden harmadik időskorúra tehető. Az elvált családi állapotú idősek 

aránya 9,7 %, minden tízedik embert jelenti. Az időskorú nőtlen, hajadonok aránya 5,6 %. A 

házasok nagy többsége házastársával éli mindennapjait.  

A mintában szereplő idősek relatív többségét, mintegy harmadát az alapfokú iskolai 

végzettségűek alkotják. A szakmunkás, szakiskolai végzettségűek mintabeli aránya 21,2 %, 

vagyis a térségben legalább minden ötödik időskorú személyt ebbe a csoportba sorolhatunk. 

Az érettségivel rendelkezők aránya 20,8 %, a szakmunkásokéval közel azonos. Lényeges 

momentum, hogy a felsőfokú végzettségűek aránya meghaladja a középfokú végzettségűekét, 

arányuk a teljes időskorú népesség 24,4 %-a. Az alapfokú végzettségűeken belül nem véletlen 

többséget alkotnak a nők, a szakmunkások, az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek 

körében a férfiak felülreprezentáltak. 

A mintában szereplő időskorúak 85,4 %-a nyugdíjas, 14,4 % még nem vonult nyugdíjba, négy 

megkérdezett válasz nélkül hagyta a kérdést.  
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Az öregségi nyugdíjas válaszadók aránya a teljes mintán belül 68,4 %, a kérdésre válaszolók 

csoportjában közel 70 %. A második legnépesebb nyugdíjas csoportot az öregségi, egyben 

özvegyi nyugdíjban részesülők alkotják. Arányuk a teljes időskorú népesség 13,2 %-a, a 

kérdésre válaszolókon belül 13,4 %. Két megkérdezett az adatfelvétel időpontjában csak 

özvegyi nyugdíjban részesült, hárman előnyugdíjasok voltak, egy fő rokkantsági nyugdíjban 

részesült.  

 

7.ábra 

Nyugdíjtípus – alkalmazásban állás 

 

 

 

A nyugdíjba vonulás átlagéletkora 60 év, összességében az átlagra nem jellemző sem a túl 

korai, sem a késői nyugdíjba vonulás. 

Az időskorú személyek utolsó keresőfoglalkozása alapján a relatív többség fizikai 

munkakörben szakmunkás tevékenységet végzett. Közel minden hatodik szellemi foglakozású 

alkalmazott volt. Ezek alatt döntően középfokú végzettséget igénylő tevékenységek állnak, 

mint például a pénzügyi-banki ügyintéző, vagy adminisztrátor. 

Legalább minden hetedik időskorú utolsó foglalkozása valamilyen betanított munka volt, 

minden tízediké diplomához kötött szellemi, ezek alatt érthetjük például mérlegképes 

könyvelő, tanár, tanító foglalkozásokat, illetve szintén minden tízedik szellemi foglalkozású 

vezető. 5,7 % kereskedő, 4 % segédmunkás, 3,6 % szolgáltatóiparban dolgozott.  
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A fizikai foglalkozású vezetők, munkavezetők-művezetők aránya 3,2 %. Ugyanekkor 

arányban mutatkoznak azok, akik nem dolgoztak, háztartásbeliek, segítő családtagok voltak. 

Néhány említés gyakoriságában a mezgazdasági vállalkozók, szakképzetlen mezőgazdasági 

munkások, a szellemi szabadfoglalkozásúak, képző és iparművészek, műfordítók, illetve a 

kisiparos termelőtevékenységet folytatók is megjelennek.   

A mintában szereplő időskorú népesség 60 %-a csak anyanyelvén beszél, 40 % azonban 

valamilyen idegen nyelven is képes a kommunikációra. Ez az idegen nyelv a Balaton térség 

korábbi évtizedekben általános idegenforgalmi profiljához adekvát módon igazodva a német. 

A mintába került időskorúak nagy többsége, több mint 90 % saját tulajdonú házban, lakásban 

él. A lakástulajdon viszonyokra válaszul a megkérdezettek mintegy 70 %-a családi házat, 

közel hetede lakótelepi lakást, minden tizennegyedik saját tulajdonú sorház lakást említett. 

Rokonnál, hozzátartozó lakásában 5,6 % él, albérletben 2,4 %, élettárs lakásában alig 

néhányan.  

Az együttélési jellemzők alapján az idősek relatív többsége, 44,6 %-a házastársával él, több 

mint harmaduk azonban egyedül éli mindennapjait. Az idősek ezen rétege legnagyobbrészben 

özvegy családi állapotú. Közvetlen családtagjaival – beleértve a házastársat, élettársat, 

vérrokonokat és/vagy fogadott, nevelt gyermekeket – csaknem minden tízedik idős ember él. 

 

6.2. Nyugdíjas szervezeti aktivitás, nyugdíjas szervezetek érdekvédelemi tevékenységével 

kapcsolatos elégedettség 

 

A mintába került időskorú személyek 95,6 %-a állítása szerint nem tagja nyugdíjas 

szervezetnek, mindössze az összes megkérdezett 4 %-a esetében sikerült kimutatni bármilyen 

nyugdíjas szervezeti tagságot.  

Az említett nyugdíjas szervezetek programjainak látogatására alapvetően a havi, vagy ennél 

ritkább gyakoriság jellemző, napi szintű látogatásról csak egyetlen időskorú személy számolt 

be. 

Mivel a Keszthely kistérségben élő időskorú lakosság zöme a nyugdíjas szervezeti élet 

szempontjából inaktívnak vallotta magát, a nagy többség tartózkodott attól, hogy 

értékelésével minősítse ezek tevékenységét.  
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6. 3. Jövedelmi helyzet 

 

Feltártuk, hogy a térségben élő 60 + éves népesség több mint kétharmada öregségi nyugdíjban 

részesül, ezzel párhuzamban csaknem minden hetedik időskorú az öregségi nyugdíja mellett 

elhunyt házastársa jogán özvegyi nyugdíjban is részesül. Ez utóbbi csoporttal csaknem azonos 

méretű azok tábora, akik a vizsgált életkori csoporton belül még nem nyugdíjasok, illetve 

minimális mértékben, de előfordulnak előnyugdíjasok, csak özvegyi nyugdíjban részesülők, 

és rokkantnyugdíjasok is.  

Az öregségi nyugdíjban részesülők táborát vizsgálva megerősíthetjük, hogy nem jellemző erre 

a társadalmi rétegre a gazdasági aktivitás, mint ahogy az sem, hogy az öregségi nyugdíj 

mellett lenne egyéb kiszámítható, állami vagy munkalapú rendszeres havi jövedelme. 

Az öregségi nyugdíjasokon belül mindössze öten jelezték, hogy alkalmi megbízások alapján 

bérezésben részesülnek. Néhányan biztosítási életjáradékkal, prémium nyugdíjjal, illetve 

fogyatékossági járadékkal egészíthetik ki öregségi nyugdíjukat, egy válaszadó a 

Magyarországon zajlott 1956-os forradalom és szabadságharcban való részvállalása alapján 

részesül nyugdíjpótlékban.  

Jellemzően szintén nem rendelkeznek egyéb állami, vagy munkaalapú jövedelemforrással 

azok, akik öregségi nyugdíjuk mellett özvegyi nyugdíjat is kapnak. Három kivételt találtunk, 

egy válaszadó alkalmi munka után kap munkabért, egy másik szociális támogatásban részesül, 

és egy további fogyatékos gyermek után jut még hozzá gyámügyi járulékhoz.   

Annak a viszonylag szűk csoportnak a reprezentánsai, akik csak özvegyi nyugdíjban, 

előnyugdíjban részesülnek, nem említettek egyéb rendszeres állami, vagy munkajellegű 

jövedelemforrást. Ezzel párhuzamban a rokkantnyugdíjban részesülő 60 év feletti válaszadó 

alkalmi munkát is végez, hogy megélhetését biztosítsa. 

Azok, akik még nem nyugdíjasok, alapvetően havi rendszeres munkabért kapnak, néhányan 

vállalkozásuk profitbevételét használják fel életük finanszírozására, de akadnak olyanok is, 

akik rendszeres szociális támogatásból, illetve éppen adott helyzetük szerint munkanélküli 

ellátásból próbálják fenntartani magukat.  

Kutatási eredményeink összességében azt a hipotézist támasztják alá, hogy az időskorú, 60 + 

éves népesség elsöprő többségének, több mint 78 %-ának nyugdíjjáruléka mellett nincs egyéb 

keresőtevékenységből eredő jövedelemforrása. 

Azok nagy többsége, aki még nem nyugdíjas, az dolgozik, ezen belül a többségnek állandó 

munkahelye van, vagy egyéb rendszeresen végezhető tevékenység alapján részesül 

bérezésben.  
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Egy relatíve szűk réteg vállalkozási tevékenységgel összefüggésben kap javadalmazást, akár 

profit, akár mint munkabér formájában. Néhányan – kiszorulva a munkaerőpiacról –alkalmi 

munkával egészítik ki jövedelmüket. 

 

8.ábra 

Foglalkozás – aktivitás – inaktivitás 

 

Az időskorú népesség tagjai válaszolhattak arra a kérdésre, vállalnának-e munkát abban az 

esetben, ha erre lehetőségük lenne. A megkérdezettek abszolút többsége, 54,4 %-a határozott 

nemmel válaszolt, minden harmadik időskorú azonban vállalna munkát, a többiek pedig 

zömében jelenleg is dolgoznak.   

Akik abszolút többsége, akik jelenleg dolgoznak állandó munkahelyük szerint, rendszeres 

munkavégzés alapján jutnak anyagi forráshoz, harmaduk vállalkozásból származó bevételt 

költhet el akár profit, akár munkabér formájában, és alulreprezentáltak azok, akik alkalmi 

munkát értenek az alatt, hogy jelenleg is dolgoznak.  

Azok, akik szívesen dolgoznának, akár folytatnák jelenlegi keresőtevékenységüket, 

legjellemzőbb módon átlag napi 4-5 órás elfoglaltságra gondolnak. 

A vizsgálatba került, megkérdezett időskorúak választ adhattak arra, hogy saját megítélésük 

szerint rászorulnak-e bármilyen, akár havi gyakoriságú anyagi támogatásra. 

Az időskorúak masszív, 70,4 %-os többsége azt állította, hogy ilyen segítségre nem szorul rá. 

Nagyjából minden hetedik megkérdezett válaszolta, hogy gyermekei anyagilag támogatják. 

Néhány válaszadót az önkormányzat rendseresen támogat, míg mások csak eseti külső 
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támogatásra szorulnak, ami a rokonokon kívül az önkormányzat, illetve valamilyen szociális 

ellátó intézmény is lehet. 

A teljes mintán belül nagyjából minden tizenhatodik időskorúra tehető azok száma, akik 

rendszeres támogatásra szorulnának, de őket nem segíti senki. 

A küldő anyagi támogatás léte, vagy hiánya nem véletlen kapcsolatban áll a válaszadó 

jövedelmi helyzetével és iskolai végzettségével, viszont nincs igazolható szignifikáns 

kapcsolat az életkorral, a lakóhellyel és a nemekkel sem.  

Az időskorú népesség kifejhette tapasztalatait azzal kapcsolatban, hogy részesülnek-e 

valamilyen pénzben is kifejezhető értékű természetbeni juttatásban.  

A lehetséges válaszok kínálatában ez lehet akár tüzelő,étkezési utalvány, vásárlási utalvány, 

vagy akár internet használati utalvány is. A válaszadók 95 %-a azt jelezte, hogy ilyen 

kedvezményekben nem részesül. Aki mégis igennel felet, kivétel nélkül az étkeztetési 

ellátáshoz kapcsolódó alternatívákat említett, mint például az élelmiszercsomagok, tartós 

élelmiszerek, tészta, kávé, kakaó, élelmiszer konzervek. Egy válaszadó az esetenként kapott 

termelői bort említette, mint anyagilag kifejezhető értékű természetbeni juttatást. 

Összességében a vizsgálatba került időskorú népesség tagjainak kevesebb, mint kétharmada 

válaszolt arra a kérdésre, hogy mindent egybevetve mennyi a havi nettó jövedelme. A 

jövedelmek eloszlása a kisebb jövedelmek felé torzul, míg a várható standard normális 

eloszláshoz képest magas jövedelmek irányába szignifikáns mértékben kiszóródik.  

A megnevezett havi nettó jövedelmek átlaga 112.725 Ft/hó. A jövedelmek minimumértéke 

10.000 Ft, a maximum 350.000 Ft.  

Ha csak az öregségi nyugdíjak átlagát vizsgáljuk, ez az érték 111.104 Ft/hó, a standard hiba 

átlaga 4500 Ft körüli értékre becsülhető. Az öregségi nyugdíjak átlaga az Országos 

Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság (ONYF) által 2013. szeptember közepén közölt 

adatokszerint
11

113.053 Ft/hó, a kistérségbentapasztalt átlag közelében, kevéssel alatta 

helyezkedik el. 

Az összes megkérdezett relatív többsége, 43,6 %-a válaszoltaazt, hogy, nem rendelkezik 

számottevő anyagi megtakarítással, ezzel együtt legalább minden negyedik időskorúnak van 

lekötött, kamatozó megtakarítása, banki betétje.Ennek aránya a kérdésre válaszolókon belül 

40,2 %.  

Az életbiztosítások aránya a teljes időskorú népességen belül nagyjából minden hatodik 

emberre becsülhető, a megkötött és jelenleg is érvényes életbiztosítások aránya a kérdésre 

válaszok csoportjában 25,6 %. A lakásul szolgáló ingatlanon kívül az idősek mintegy 

                                                 
11 Bővebben: http://m.napi.hu/magyar_gazdasag/meglepetes_nyugdijfronton_itt_vannak_a_friss_adatok.564357.html 

http://m.napi.hu/magyar_gazdasag/meglepetes_nyugdijfronton_itt_vannak_a_friss_adatok.564357.html
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hetedének van egyéb lakóingatlana, ez a kérdésre válaszolók csoportjában egyötöd arányt 

képvisel. Az eddigiekhez képest lényegesen kisebb, a teljes időskorú népesség kevesebb, mint 

4 %-ra becsülhető azok aránya, akik komoly értéket képviselő ingóságokkal, régiségekkel, 

műtárgyakkal, festményekkel, nagy értékű gépjárművel, illetve az ehhez társítható garázzsal 

rendelkeznek. Mindezek összesített aránya a kérdésre válaszolókon belül 5,49 %. Az egyéb 

értékpapírok, részvények, kötvények elterjedtsége minimális, hibahatáron belüli 

nagyságrendet mutat, kamatozó kincstárjeggyel pedig senki sem rendelkezett a 

megkérdezetteken belül.   

Az idősek részletesen nyilatkozhattaklakástulajdonukon kívüli ingatlanvagyonukról, illetve 

egyéb vagyontárgyaikról.  

A jelen kérdés metszetében az időskorúak 44 %-a válaszoltaazt, hogy nincs ilyen tulajdona. 

Az összes időskorú több mint harmada rendelkezik személygépjárművel, ez a kérdésre 

válaszolók csoportjában 51 %. Tetemes nagyságrendet alkot a zárt kerttel rendelkezők aránya 

is, legalább minden ötödik időskorú rendelkezik ilyennel a térségben, arányuk a kérdésre 

válaszolók körében 30,4 %. Az egyéb vagyontárgyak aránya 7,2 % ebben a metszetben, ami a 

kérdésre válaszolók csoportjában közel 10 %-os arányt jelent.  

A Keszthely kistérségben élő, konyhakerttel rendelkező 60 éves és annál idősebb népesség 

aránya mindent egybevetve 56 %, vagyis abszolút többséget alkotnak a konyhakerttel nem 

rendelkezőkhöz képest. Összességében a konyhakerttel rendelkezők, és azt rendszeresen 

gondozók aránya 50,4 %, tehát még az előbbi specifikációkkal együtt is az abszolút többség.  

A háztáji kisgazdálkodása megkérdezettek abszolút többségére nem jellemző, ahol ez mégis 

előfordul legjellemzőbb módon szárnyas baromfira érthető.  

 

6.4. Szociális életkörülmények aspektusai 

 

Az idős emberek tizennégy különböző, a mindennapi élet terén szociális vetülettel is bíró, de 

alapvetően anyagiakban megmutatkozó potenciális problématerülettel kapcsolatban 

nyilatkozhattak arról, hogy jelentettek-e ezek gondot számukra, az adatfelvételt megelőző fél 

év során; és ha igen milyen mértékben. 

Összességében a rezsiköltségek, mint a vízdíj, villanyszámla, gázszámla, fűtési díjak, tüzelő, 

illetve a szemét szállítás a válaszadók nagy többségének nem okozott különösebb gondot. A 

vízdíj esetében az összes megkérdezett kilencede nyilatkozta, hogy nem jelentett nagy gondot 

számára a díjak kiegyenlítése, illetve előfordult az is, hogy nem tudta a vízdíjat kifizetni. A 

megkérdezettek kevéssel több, mint negyedének gondot okozott a számla kiegyenlítése, de 
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megítélésük szerint kisebb nehézségek árán ezt megoldották. Hasonló a helyzet a villany és a 

gázszámla esetében. Nagyjából a megkérdezettek felének nem okozott gondot ezek kifizetése, 

ezzel együtt a villanyszámla kifizetése minden nyolcadik, a gázszámla csaknem minden 

hetedik idős embernek okozott jelentősebb problémákat. A villanyszámla kifizetése minden 

negyedik idős ember számára kisebb áldozatok árán megoldható gondot jelentett, ugyanez a 

gázszámla vonatkozásában minden ötödik térségbeli idős embert érintette. 

Szilárd, vagy folyékony tüzelőanyaggal kevesebben fűtenek, ezzel párhuzamban legalább 

minden hatodik időskorú esetében okozott gondot a tüzelőanyag árának kifizetése, minden 

ötödik számára kisebb probléma volt, 45,6 % számára nem okozott nehézséget. A 

szemétszállítás díjának kifizetése valamivel kisebb gondot jelentett, kevesebb, mint minden 

tízedik esetben fordult elő, hogy nagy probléma volt, hogy erre is kell anyagaikat áldozni, 

ezzel párhuzamban minden ötödik megkérdezettnek okozott kisebb problémákat a díj 

kifizetése. Az összes megkérdezett 61,6 %-ának ez a díjtétel nem okozott gondot.  

Abban, hogy a vizsgált társadalmi réteg tagjai jelentős többsége élet és szociális 

körülményeihez képest relatíve jól eleget tudott tenni a rezsiköltséggel fizetési kapcsolatos 

kötelezettségeinek, szerepe lehet a kormányzat rezsicsökkentő politikájának, amellyel a 

bérekhez, transzferjövedelmekhez képest európai léptékkel is magas honi rezsiköltségeket 

mérsékelni igyekezett. 

A megkérdezettek körében olyan nem fordult elő az adatfelvételt megelőző fél év során, hogy 

ne tudtak volna élelmiszert vásárolni, nem fizettek volna telefondíjat, vagy közös költséget. 

Valamilyen élelmiszert mindenki képes volt vásárolni. Nyilván egészen más kérdés lehet ezek 

minősége, vagy akár ezeknek az élelmiszereknek az egészségre gyakorolt élettani hatásai 

különösen egy olyan társadalmi csoportban, ahol az egészségi kockázatok szerepe az életkor 

függvénye szerint különös hangsúlyt kap. Az élelmiszervásárlás még így is összességében 

legalább minden tízedik idős ember számára komoly gondot jelentett, és legalább minden 

negyedik esetében áldozatokat is kellett hozni annak érdekében, hogy az élelmiszerek 

beszerzése zökkenőmentes lehessen. A megkérdezettek mintegy 60 %-ának nem okozott 

semmilyen gondot az élelmiszervásárlás.  

A gyógyszerköltségek kigazdálkodása vonatkozásában alapvetően azt láthatjuk, hogy az 

idősek közel fele úgy osztja be rendszeres jövedelmeit, hogy ez ne okozzon számára 

problémákat. Minden nyolcadik időskorú nem fordít számottevő (vagy semekkora) összeget 

gyógyszerekre, összességében azonban legalább minden harmadik idős embernek, arányaiban 

az idősek 36,4 %-ának okozott kisebb-nagyobb, vagy akár súlyos problémákat a 

gyógyszerköltségek kigazdálkodása.  
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Havonta fizetendő biztosítási díjkötelezettsége a megkérdezettek 42,8 %-ának nincsen, a 

többségnek tehát van. Ezek alatt érthetjük például a lakás, vagy vagyonbiztosítást. A havi 

biztosítási díjak kifizetése jellemzően nem okoz gondot, ahol mégis, ott inkább könnyebben 

megoldható, mintsem megoldhatatlan feladat. 

Ruhanemű vásárlása jellemzően nem mindennapos szükséglet, ez tűnik ki abból, hogy a 

megkérdezettek több mint harmada egyáltalán nem gondol arra, hogy ez alapvető szükséglete 

lenne. Ehhez a csoporthoz társul az idősek további 44,8 %-a, akiknek nem okozott gondot, 

hogy a szükséges ruhaneműt beszerezzék. Legalább minden kilencedik időskorú számára 

viszont fejtörést okozott, hogyan gazdálkodja ki a forrásaiból azt, hogy ruhát kell vennie, és 

további mintegy 5 % számára ez nagyon súlyos anyagi problémát jelentett.  

Az életkörülmények mért szociális dimenzióit felhasználva az esetleges latens összefüggések 

feltárása céljából faktorelemzést végeztünk.  

A megfigyelt adatok szerkezete nemek, életkorok, valamint a foglalkozás, illetve a nyugdíjba 

vonulás életkori időpontja szerint nem különbözik lényegesen, nem véletlen dimenzionáló 

tényező viszonta jövedelem, és ezzel szoros összefüggésben az iskolai végzettség. 

Nyilvánvaló, hogy alapvetően a jövedelem határozza meg, mire képesek az idősek költeni, 

amivel adekvát párhuzamban alakulhatnak a reális igények. A jövedelem mind az alapvető 

igények, mind a másodlagos költségek metszetében meghatározó, pozitív korrelációs 

kapcsolatot tükröz.   

Mivel a mérésre került skála értékelési iránya a szélsőségesen súlyos fizetési problémáktól 

halad az anyagi természeti problémamentességig, a magas, azaz pozitív értékek jelentik a 

problémamentességet, az alacsonyak, vagyis a negatív értékek a problémás helyzeteket. A 

pozitív korrelációs érték jelen esetben a kedvező anyagi környezet matematikai szinonimája, 

akinek magasabb a jövedelme, értelemszerűen könnyebben tesz eleget fizetési 

kötelezettségeinek, elégítheti ki igényeit.  

A szükségletek és anyagi kötelezettségek teljesítésének másik nem véletlen magyarázó 

faktora az iskolai végzettség. Ennek vizsgálatakor alapvetően azt várhatjuk, hogy a magas 

iskolai végzettségűek jellemző módon kedvezőbb jövedelmi klímában élhetik a napjaikat, 

mint az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők.  

A megfigyelt adatok megerősítik ezt a hipotézist. A faktorok vizsgálatakor alapvetően azt 

látjuk, hogy az iskolai végzettség nem véletlen módon differenciálja az alapvető 

szükségletekre fordított és fordítható anyagiakat, míg a másodlagos szükségletek metszetében 

az iskolai végzettségnek nincs hatása. 
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Az alapvető szükségletek (élelmiszer, gyógyszer, rezsiköltségek) kielégítése vonatkozásában 

csak a felsőfokú iskolai végzettségűek mutatkoznak az anyagiak szempontjából 

problémamentesnek,a többiek kisebb-nagyobb nehézségekről számoltak be. Értelemszerűen a 

legproblematikusabb időskorú társadalmi réteg az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők 

széles csoportja.  

Az, hogy a másodlagos költségek, úgymint az útiköltség, a kulturális lehetőségek igénybe 

vétele, újság előfizetés, ruhavásárlás, biztosítás nem differenciálnak iskolai végzettség szerint 

sem, ugyancsak sokatmondó. Mivel homogén a válaszok szerkezete, nyilván az állhat 

legközelebb a jelenség magyarázatához, hogy a másodlagos költségeken jellemzően mindenki 

spórolni akar annak érdekében, hogy az alapvető szükségletek kielégítése terén a lehető 

legkevesebb akadályba ütközzön. 

 

6.5. Egészségi állapot 

 

A vizsgálatba került időskorúak 27,2 %-a válaszolta, hogy nincs olyan időben tartós 

betegsége, amely a mindennapok világában alkalmazkodást követelne tőle, ez egyben azt is 

jelenti, hogy a 60 éves, és annál idősebb népesség csaknem háromnegyedének van ilyen 

betegsége, és legjellemzőbb módon nem is egy. 

A betegségeket megjelölő népesség összesen 319 betegségvariációt integrált a válaszaiban, 

ezek arányait a teljes népességre (az adatközlők összességére) vetítve is tárgyaljuk.  

A teljes népesség relatív többsége, 38 %-a szív-, és érrendszeri betegségekről számolt be, 

ezeknek a betegségeknek az aránya a betegségeket említők csoportjában közel 30 %. Az 

idősek mintegy harmada mozgásszervi betegségeket nevezett meg, de jelentős volument 

képvisel a cukorbetegség is. Ennek aránya a teljes időskorú népesség legalább minden hatodik 

emberre tehető, míg a betegségeket megnevezők csoportjában minden nyolcadik esetet 

jelenti.A nevesített betegségek negyedik helyénaz érzékszervi, hallás-, látásfogyatékosság áll, 

ötödik az emésztőszervi betegségek, hatodik a tüdő, légúti megbetegedések,hetedik a vese, 

húgyúti problémák. A gyakoriságok rangsorát az egyéb, spontán megnevezett betegségek 

zárják, mint a csontritkulás és az idegrendszeri betegségek. 

A reálisan vártakhoz képest alacsony említésgyakoriságot kaptak a daganatos 

megbetegedések. A teljes népességre vetítve mindössze 4 % ennek aránya. 

Választ vártunk arra a kérdésre is, hogy az idősek milyen gyakorisággal keresik fel az 

egészségügyi szakszolgálatokat, a háziorvost, illetve a szakorvosokat. 
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A megkérdezettek relatív többsége, több mint harmada havonta keresi fel orvosát, 22 % 

félévente, vagy ennél is ritkábban, közel minden hatodik negyedévente. A heti, vagy ennél is 

gyakoribb orvos látogatás ritka. Az összes megkérdezett időskorú legalább ötöde állítása 

szerint nem jár orvoshoz. Az orvos látogatás gyakorisága betegségekből keletkező 

szükségletek és igények függvénye, a gyakoriságok alakulására nem bír szignifikáns hatással 

a nem, az életkor, az iskolai végzettség, és a jövedelem sem. 

Az előbbi kérdés pandantjaként lehetőség volt arról is nyilatkozni, milyen gyakorisággal 

találkoznak otthonukban orvosokkal a megkérdezett idősek. A válaszok alapján havi 

gyakoriságnál sűrűbb házi beteglátogatás nem fordul elő. Az összes megkérdezett több mint 

háromnegyedéhez nem jár ki házhoz orvos. 

A megkérdezettek abszolút többségét nyugdíjba vonulását követően már ápolták legalább egy 

alkalommal kórházban, ezzel együtt a válaszadók negyede a kérdezés időpontjáig még 

egyszer sem került betegként kórházba, 34 időskorú, akik a teljes népesség kevéssel több, 

mint nyolcadát alkotják, a nyugdíjba vonulást követően még nem ápolták kórházban.  

Azok, akik nyugdíjas korukban szorultak intézményes egészségügyi ellátásra, legjellemzőbb 

módon két-három alkalommal kerültek kórházba, az igen gyakori kórházba kerülés nem 

jellemző. 

Az utóbbi egy év időtartamában a megkérdezettek csaknem 60 %-a nem szorult kórházi 

ellátásra. Akik kórházba kerültek, legjellemzőbb módon néhány napot töltöttek csak 

intézmények egészségügyi keretek között. Az összes megkérdezett hetede maximum 1-2 hét 

időtartamára vette igénybe az egészségügyi szakszolgálatot, és csak legfeljebb minden 

huszadik időskorú töltött egy hónapot kórházban, az ennél is hosszabb gyógykezelések 

gyakorisága csekély, legfeljebb minden harmincadik időskorúra tehető.  

A vizsgálatba került időseket megkértük, becsüljék meg, hogy havi jövedelmük hány 

százalékát teszik ki a gyógyszerköltségek. A kérdés válaszmegtagadóinak aránya a teljes 

népesség 3,6 %-a, míg a megkérdezettek 17,6 %-a úgy nyilatkozott, hogy havonta 

rendszeresen ismétlődő módon nincsenek gyógyszerkiadásai. Végeredményben a kérdésre az 

összes megkérdezett 78,8 %-a válaszolt egy becsült értékkel.  

A becslések értéktartománya 1 %-tól 50 %-ig terjed, az átlag 13,26 %. Lényeges eredmény, 

hogy a gyógyszerekre fordított költségek aránya nem áll szignifikáns kapcsolatban a 

jövedelemmel, ami most azt jelenti, hogy a szükséges gyógyszereket az adott betegségek 

függvényében mindenképpen beszerzik, akár úgy is, hogy más, kevésbé életbevágó, vagy 

egyébként nagyon is fontos szükségletekről lemondanak. A megkérdezettek tapasztalatuk 

szerint minden esetben hozzájutnak a megfelelőnek ítélt gyógyszerekhez.  
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6.6. Migráció és utazási szokások 

 

A tapasztaltak fényében valamilyen fokú területi migráció, térségi, települések közötti, vagy 

településen belüli költözés a megkérdezettek csaknem mindegyikére jellemző, legfeljebb 

minden huszadik időskorú válaszadó él ma is ugyanott, ahol az életét kezdte. 

 

9.ábra 

Mióta él jelenlegi lakhelyén? 

 

 

 

A megkérdezettek csaknem fele, 48,4 %-a 30 évnél régebben, de nem születése óta él 

jelenlegi lakhelyén. Az idősek ötöde két-három évtizede, csaknem hatoda egy-két évtizede 

költözött lakóhelyére. A tíz évnél nem régebbi kötözés kevésbé jellemző, legfeljebb minden 

tizennegyedik válaszadó költözött jelenlegi lakóhelyére öt-tíz éve, és csak legfeljebb minden 

huszonkettedik öt évnél nem régebben.   

A területi migráció életkorok és iskolai végzettség szerint nem véletlen különbségeket takar.A 

60-69 év közöttiek csoportjában mutatkozott legmagasabbnak a migráció, esetükben a húsz, 

harminc év közötti költözéstől kezdve egészen a legutóbbi évekig terjedő skála 

felülreprezentált. A 70-79 év közöttiek esetében két felülreprezentált tábor mutatkozik, az 

egyik a születésüktől fogva, illetve harminc évnél régebben lakóhelyükön élők, a másik a 

költözést öt-húsz éves idősávban lebonyolítók csoportja. A 80 éves és annál idősebbek 

rétegében a születésüktől fogva, és a harminc évnél régebben lakóhelyükön élők aránya 

felülreprezentált. Figyelemreméltó különbség látható az iskolai végzettség dimenzióiban is. A 
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születésüktől fogva az adott településen élők nem véletlen többsége alapfokú iskolai 

végzettségű, és az alapfokú végzettségűek aránya a több mint 30 éve letelepültek körében is 

felülreprezentált. Rajtuk kívül ebben a metszetben az érettségizettek alkotnak még 

szignifikáns tábort. A húsz-harminc évnél nem régebben letelepülők körében a felsőfokú 

iskolai végzettségűek alkotják a nem véletlen többséget, egyedül az 5 évnél nem régebben 

beköltözők esetében mutatkozik egy vékony, de felülreprezentált réteg a szakmunkások 

csoportjában.  

Az időskorúak pontosan megnevezhették, honnan költöztek jelenlegi lakhelyükre, ha eddig 

életükben már költözésre került sor. 

 

10.ábra 

A migráció területi forrása 

 

A költözés gyakoriságok említésrangsorát az ugyanazon településen belüli, azonos környékről 

való átköltözés vezeti, az összes megkérdezett több mint negyedének életében zajlott le ilyen 

esemény. A területi migráció forrása a megkérdezettek mintegy hatoda metszetében egy 

közeli község, nyolcada esetében egy közeli város volt. Ezek alatt alapvetően Keszthely, 

illetve a jelenlegi Hévíz kistérségen belüli mozgásokat érthetünk. Az időskorúak hetede egy 

távoli városból költözött jelenlegi lakóhelyére. A lakóhelytől távoli városok jellemzően 

megyei jogú települések, és a távolság dimenzióiban igen széles skálán mozognak. A 

megkérdezettek tizede azt a választ adta, hogy lakótelepülést ugyan nem váltott, de ugyannak 

a településnek egy rosszabb környékéről költözött egy megítélése szerint jobb környékre. 

Tizenhat időskorú egy távoli, de Magyarországon belüli községet jelölt meg költözése 
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forrásaként, ezek a községek döntően Zala megyeiek. Tizenöt válaszadó lakótelepülése általa 

jobbnak ítélt területéről költözött egy olyan településrészre, amellyel kevésbé van 

megelégedve. A születésüktől fogva jelenlegi lakóhelyükön élők aránya természetesen 

változatlan. Négy válaszadó külföldről költözött a térségbe, közülük ketten öt-tíz évvel ezelőtt 

Ausztriából, ezen belül Bécsből, egy időskorú több mint harminc éve, az akkor még létező 

Csehszlovákiából. Egy válaszadó egy közelebbről meg nem nevezett Németországi 

településről költözött ide, és él itt mintegy öt-tíz éve. 

Alapvető és fontos megfigyelés, hogy a térségben élő idősek elsöprő többsége, legalább 90 %-

a nem fontolgat költözési szándékot, összesen hat megkérdezettnek vannak konkrét költözési 

elképzelései, heten elköltöznének jelenlegi lakóhelyükről, de erre egyelőre nem látnak 

lehetőséget, négyen későbbre halasztanák a költözést, nyolc időskorú nem foglalt állást a 

kérdésben. Azok, akik komolyabban fontolgatnak elköltözési szándékot legjellemzőbb módon 

60-69 év közöttiek, 70 év felett szinte egyáltalán nincs területi migrációs szándék.  

Azok, akik az elköltözést fontolgatják, vagy konkrétan tervezik legjellemzőbb módon nem 

valamely távoli területre, településre gondolnak, hanem egészen közeli, az adott településen 

belüli helyszínekre. Öten ugyanazon a településen belül ugyanazon környéken is maradnának, 

heten a jelenlegi lakásukból, házukból az adott településen belül maradva, egy távolabbi 

helyre költöznének. Aki távolabbi helyszínt jelölt meg, leginkább Keszthelyre gondolt. 

Összességében az időskorúak elsöprő többsége jelenlegi lakóhelyén, jelenlegi lakásában, vagy 

házában maradna – ellenkező utalás hiányában nyilvánvalóan – élete végéig.   

 

A tényfeltáró munkát az utazási szokások irányában szélesítjük tovább.Elsőként azt a kérdést 

vesszük górcső alá, hogy melybelföldi földrajzi térségen belül zajlanak a Keszthely 

kistérségbenélő idősek leggyakoribb utazásai. 

Az összes megkérdezett mintegy 70 %-a utazik el lakóhelyéről időnként valahova, a 

válaszadók 30,4 %-a állítása szerint soha nem mozdul ki településéről. A kombinációs 

válaszok összessége szerint a leggyakoribb utazási célpont Zala megye székhelye, 

Zalaegerszeg, de fontos utazási célpontokat képeznek Zala megye Keszthely kistérséghez 

közelebbi városai. A lakótelepülésen kívüli rövidebb-hosszabb utazásokat bonyolítók körében 

a leggyakoribb igénybe vett közlekedési eszköz a személygépjármű. Az összes megkérdezett 

62,8 %-a utazik személygépkocsival. Az idősek egyharmada autóbuszt vesz igénybe az 

utazásaihoz, a vonat nem releváns közlekedési eszköz a kistérségben élő, utazó 

időstársadalomban. Egy válaszadó a repülőgépes közlekedést említette. 
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Életkorcsoportok szerint nem véletlen módon különbözik az utazásokhoz igénybe vett 

járműhasználat. 

A személygépjármű használat a 60-69 évesek, illetve 80 éves és annál idősebbek csoportjában 

felülreprezentált, a 70-79 évesek életkori metszetében helyközi tömegközlekedés, a 

menetrendszerű autóbuszjáratok igénybe vétele az elterjedtebb, de hasonlóan ehhez, 

felülreprezentált a vonatközlekedés nyújtotta szolgáltatások iránti igény is. 

 

6.7. Közérzet 

 

A megfigyelt eredmények szerint a helyi társas együttélést a nagy többség alapvetően 

kellemesnek ítéli, ezzel adekvát párhuzamot mutat, hogy az abszolút többség véleménye 

szerint a különböző generációk is jól megértik egymást. A többi esetben jelentősebben 

szóródnak a válaszok a megfogalmazott állításokkal való egyetértés és egyet nem értés, illetve 

a kérdésre adott válaszok elhárítása vonatkozásában. Ezzel együtt a relatív többség egyetért 

azzal, hogy elegendő szabadidős lehetőség áll a fiatalok és az idősebbek számára, illetve azzal 

is, hogy sok lehetőség van a társadalmi érintkezésre, és az idősebbek előtt sem záródott be 

minden kapu a társas, gazdasági, vagy bármely egyéb lehetőségeiket tekintve. A relatív 

többség azt az állítás azonban vitatja, hogy a fiataloknak számos lehetőségük lenne a 

régióban, akár a munkavállalás, akár a megélhetés, vagy bármely egyéb összefüggésben. 

 

 

11.ábra 

Általános társas közérzeti jellemzők 
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A vélemények arányeloszlását tekintve összességében a kérdésekkel egyetértő vélekedések 

felé csoportosul a válaszok belső szerkezete. 

Ebben a leginkább szembetűnő a helyi együttélés kellemességére vonatkozó állítás, amely 

élesen különválik a többi kérdéstől. Alacsonyabb amplitúdóval, de hasonló rajzolatot vesz fel 

a különböző generációk tagjainak problémamentes együttélésére vonatkozó állítás is. Az, 

hogy a kistérségben élő fiatalok előtti lehetőségek tárháza nyitott, nem annyira szélsőségesen 

elutasított állítás, inkább csak finoman vitatják, hasonlóan a fiatalok szabadidős 

lehetőségeihez, ahol is a finoman egyetértő és az állítást finoman vitatók alkotják a relatív 

többséget.  A többi állítás egyetértő, és egyet nem értő álláspontja egymással igen közeli 

szerkezetben csoportosul, az egyetértő vélekedések látványosabban kiboltosodnak.  

Ami lényeges, a „nem tudja”, „nem válaszol” kategóriák kérdésenként átlagosan 20 % feletti 

aránya, ami vagy jelentős bizonytalanságot takar, vagy egyszerűen arra utal, hogy 

amegkérdezetteteket már nem foglalkoztatják ezek a kérdések.   

Adatközlőink arra a közérzetet jelentős mértékben meghatározó kérdésre is válaszolhattak, 

hogy megítélésük szerint saját korcsoportjukhoz képest hogyan alakul, milyen a jövedelmi 

helyzetük. 

 

12.ábra 

Jövedelmi helyzet szubjektív megélése 

 

 

A jövedelmi helyzet megélése alapvetően elfogadó-belenyugvó, pozitív szemléletet tükröz. A 

többség korcsoportjával megegyező, vagy annál valamivel, adott esetben sokkal jobb 
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jövedelmi helyzetet vizionál, ami természetesen lehet realitás is, de az esetek egy részében 

csak szubjektív helyzetértékelés alapját képezheti. A teljes népesség mintegy kétötöde 

gondolja, hogy jövedelmi helyzete a korcsoportja szerinti átlag közelében lehet. Legalább 

minden ötödik szerint ennél valamelyest jobb, és legalább minden hatodik szerint valamelyest 

rosszabb. Míg azt a lehetőséget, hogy a jövedelmi helyzet sokkal rosszabb, mint ami a 

válaszadó korcsoportjában átlagos minden nyolcadik időskorú választotta azt, hogy sokkal 

jobb, már legfeljebb csak minden huszonkettedik.   

Ahogy a jövedelmi helyzet, úgy azzal szoros összefüggésben az életkörülmények szubjektív 

megélése sem mentes a kialakult élethelyzet pozitív személetének hatásai alól. Nyilván 

mindennek igen fontos személyiségépítő, én-biztonság alapú pszichológiai megközelítése is 

lehetséges, és valószínű.   

 

13.ábra 

Életkörülmények szubjektív megélése 

 

 

 

 

A teljes időskorú népesség mintegy 45 %-a megítélése szerint saját korcsoportjának átlagától 

nem él sem jobban, sem rosszabbul. Ezzel együtt a népesség legalább negyede úgy ítéli, 

valamelyest jobban él a korcsoportja átlagánál, és legalább minden hatodik időskorú véli úgy, 

hogy életkörülményei valamivel rosszabbak a korcsoportja szerinti átlagosnál.  
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Sokkal jobb életkörülményekről a teljes népesség 2,8 %-a számolt be, ami azt jelenti, hogy 

legfeljebb minden harmincötödik időskorú véli, vagy tudja úgy, hogy sokkal jobban él az 

átlagosnál. Az életkörülmények átlagosnál sokkal rosszabb víziója a teljes népesség 6,4 %-a 

esetében kristályosodott ki, ez azt jelenti, hogy legalább minden tizenötödik időskorú úgy 

érzi, életkörülményei sokkal rosszabbak a korcsoportjába tartozó időskorúakénál.  

Az időskorúak válaszolhattak arra a kérdésre, hogy olyannak élik-e meg az időskor 

hétköznapi realitásait, mint amilyennek fiatalabb korukban, például 40 évesen gondolták. Az 

eredmények alapján az időskorúak abszolút többsége, mintegy 63 %-a ideálisabbnak 

gondoltaaz időskor hétköznapjait fiatalabb korában, mint amit ténylegesen megél. Azok 

aránya, akik anno rosszabbra készültek a valóságosan bekövetkezettnél csekély. A kérdést 

válasz nélkül hagyók aránya minimális. 

A válaszkategóriák gyakoriságait tekintve a relatív többség, 32,4 % fiatalabb korában 

valamelyest ideálisabbnak gondolta az időskor valóságát, mintegy 31 % azonban sokkal 

jobbra számított, mint amivel szembenézni kénytelen. Legfeljebb minden ötödik időskorú 

nyilatkozta, hogy korábbi várakozásaihoz viszonyítva a valóság hozta realitásokban nem 

érzékel komoly differenciát. Minden huszadik időskorú számított fiatalabb korában valamivel 

rosszabbra, mint amit a valóságban megél, de csak legfeljebb minden kétszázötvenedik 

időskorúra becsülhető azok aránya, akik sokkal rosszabbnak sejtették az időskor napjait a 

valóságban tapasztaltaknál. Az összes megkérdezett tizede nem emlékszik pontosan. 

Az időskorúak nyilatkozhattak arról is, milyen gyakran érzik magukat magányosnak. A 

megkérdezettek 45,2 %-a válaszolta, hogy egyáltalán nem érzi magát magányosnak, ez 

egyben azt is jelenti, hogy az abszolút többséget valamilyen időközönkénti gyakorisággal 

magányosság érzete gyötri. 

A magányosság érzet időben mért előfordulási gyakorisága nem lineáris eloszlásszerkezetet 

valószínűsít. Évente néhányszor a megkérdezettek kevéssel több, mint hatoda magányos, havi 

gyakorisággal feltörő magányosságérzet minden tizenhatodik, heti egyszeri gyakorisággal 

jelentkező magányosságérzet nagyjából minden huszadik időskorúra lehet jellemző a 

térségben. Ezzel szemben a heti többszöri magányosságérzet már minden tizenkettedik, 

naponta jelentkező magányosság minden nyolcadik időskorú esetében realitás. A gyakori, heti 

többszöri, vagy napi szinten ismétlődő magányosság a 70 év feletti elváltakra és az 

özvegyekre igazolódott empirikus tény.  

A közérzet kérdésblokk végén a megkérdezett idősek „igen-nem” eldöntendő válasz 

vonatkozásában egyértelműsíthették, elégedettek-e jelenlegi társadalmi helyzetükkel. 
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Az összes megkérdezett abszolút többsége, 54,8 %-a igennel, 35,6 % nemmel válaszolt, 2 % 

részben igen, részben nem választ fogalmazott meg, 7,6 % nem kívánt élni a válaszadás 

lehetőségével.   

 

6.8.Szabadidő 

 

A kérdések sorát a szabadidő eltöltés ideáltípusának vizsgálatával nyitjuk. A megkérdezettek 

arra válaszolhattak, hogy megítélésük szerint mennyi szabadidejük van egy átlagos napon.   

Annak ellenére, hogy az időskorúak relatív többsége, 38,4 %-a válaszolta, hogy gyakorlatilag 

az egész napja szabadidőből áll, az abszolút többség valamilyen időkeretbe szorította a 

rendelkezésére álló szabadidő napi mennyiségét. A választott időkeret a kevesebb, mint egy 

óra időterjedelemtől 4-5 óra, vagyis egy délelőtt, vagy egy délután átlagos időterjedelméig 

lineárisan növekvő, az ennél hosszabb szabadidőkeret –különösen az egész napot felölelő 

szabadidő értelmezéshez képest – kevésbé jellemző.   

Napi 4-5 óra szabadidő csaknem minden negyedik, 2-3 óra legalább minden hatodik, 6-8 óra 

legfeljebb minden hetedik időskorúra jellemző. Az idősek korcsoportjában igen ritkán fordul 

elő olyan válasz, hogy még hipotetikus átlagban értve sincs egyáltalán szabadideje, miközben 

a kérdésre nem válaszolók aránya is igen csekély.   

A kevesebb szabadidő az időskor elején járókra jellemző, a 60-69 évesek táborában a 

legjellemzőbb szabadidő struktúra napi 4-5órára becsülhető. A 70-79 évesek korcsoportjában 

a napi 6-8 óra szabadidőkeret a legáltalánosabb, akik számára az egész nap szabadidőből áll, 

jellemzően a legidősebbek. A házas és az elvált családi állapotúak nem véletlen többsége 

időkerethez szorította a rendelkezésére álló szabadidejét, az özvegyek és a nőtlen/hajadonok, 

vagyis a jellemzően egyedül élők szignifikáns többsége választotta, hogy az egész napja 

szabadidőből áll. 

Az előbbi kérdés értelmezési rendszerében közelítve az időskorúak megnevezhették, hetente 

átlagosan hány napot áldozhatnak az érdeklődési körükből fakadó legkedvesebb 

időtöltéseiknek. 

A megkérdezettek abszolút többsége úgy válaszolt, hogy jellemzően egész héten azt teheti, 

amihez kedve van, mindez természetesen nem jelenti, hogy az élethez tartozó szokásos 

elfoglaltságokra fordított idő csorbulna, de azt jelentheti, hogy az életvitel egyes napi 

rutinelemeit is beleérthetik a válaszba.  
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14.ábra 

Legkedvesebb elfoglaltságokra fordított napok száma egy átlagos héten 

 

 

A választott napok száma 5 és 8 % között jellemzően együtt mozog az egy, a három, a négy 

és az öt nap vonatkozásában, átlagosan két napot minden hetedik, a hét napjai közül átlagosan 

hatot legfeljebb minden harmincötödik időskorú jelölt meg.  

A szabadidős érdeklődésre vonatkozó említésgyakoriságok rangsorát a kertészkedés vezeti.A 

kertészkedés az összes érvényes említés ötödét alkotja, a teljes népességre vetítve azonban 

csaknem minden második időskorúra jellemző szabadidőtöltés forma. A megfigyelt 

eredmények jól egyeznek a konyhakert gondozás vonatkozásában megfigyeltekkel, ahol is az 

összes megkérdezett mintegy fele állította, hogy gondozott konyhakertje van. Számottevő 

említésgyakoriságot kapott a filmnézés, ami az érvényes válaszok hetedét alkotja, a teljes 

népességre vetített arány szerint az időskorúak legalább harmadára jellemző. A szépirodalom 

olvasása szintén jelentős volument alkot az idősek korcsoportjában: csaknem minden 

nyolcadik érvényes válaszban felbukkan, a teljes népességre vetítve legalább minden 

negyedik időskorú kedvelt időtöltése lehet. A zenehallgatás legalább minden ötödik időskorút 

érintő kedvelt időtöltés.  A kézimunka, hímzés, kötés, fonás, illetve az utazás csaknem azonos 

említésgyakoriságot kapott, az érvényes válaszok mintegy 7-7 %-át alkotják, a teljes 

népességre vetítve csaknem minden hatodik időskorúra jellemző szabadidős elfoglaltságok 

lehetnek. A honismeret, helytörténet és a barkácsolás között sincs jelentős említésgyakoriság 

különbség, arányukat a teljes népesség legalább egy-egy hetedére becsüljük. Bár a honismeret 

és a helytörténet, illetve az utazás nemek szerint nem feltétlenül jellemző csoportosító 

tényező, a kézimunka, illetve a barkácsolás vonatkozásában meghatározó jelentőségű a nemek 

különbsége.  
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A kézimunkát jelölők alapvetően nők, a barkácsolást kedvelt időtöltésként említők alapvetően 

férfiak. A természet-, és környezetvédelem, mint szabadidős érdeklődési kör 20 említést 

kapott, ez kevesebb, mint az összes érvényes válasz 5 %-a, a teljes népességre vetítve 8 %-os 

nagyságrendet kapunk. Az említések rangsorának következő eleme a képzőművészet, amely 

mellett 15 említést detektáltunk, a teljes népessége ez vetítve 6 %-os aránynak felel meg. Az 

említésgyakoriságok sorát 8, illetve 7-7 említéssel a fotózás, a tudományos munka és az 

állattenyésztés zárja, mindezek aránya a teljes népességre vetítve is alacsony, 3 % körüli 

nagyságrendet alkothat.   

A felkínált érdeklődéskategóriákon kívüli, spontán módon adott egyéb válaszok 

említésgyakorisága magas, 18,4 % a teljes népességben. Az egyéb érdeklődési területeket 

felbontva alapvetően a sport érdeklődési területe bontakozik ki, csakhogy a válaszok alapján 

ezt specifikálni is képesek voltunk passzív, illetve egy aktív főcsoportot képezve. Az egyéb 

válaszok említésgyakoriságait a passzív sport kategóriája vezeti, ez alatt alapvetően televíziós 

sportműsorok figyelemmel kísérését, effektíve TV nézést érthetünk, ami jellemzően 

labdarúgás. Az aktív sport a megkérdezett által végzett sportolást jelenti, a válaszok alapján ez 

jellemzően tenisz, biciklizés, túrázás, illetve vitorlázás. Jelentős spontán említett érdeklődési 

terület a folyóiratok, periodikák olvasása, illetve a keresztrejtvényfejtés. Fontos spontán 

említett érdeklődési összetevő a horgászat, de nem elhanyagolható a társaság, baráti körben 

zajló eszmecsere, amely jellemző témái a politika, gazdaság és a jog területe. Említést kapott 

a sütés, főzés, a gasztronómia, és a különböző házimunkák is, mint a szobanövények 

gondozása és a varrás. Néhány megkérdezett legkedveltebb szabadidős programja a 

vallásgyakorlás, másoknak az antik műtárgyak gyűjtése, gondozása, megint másoknak a 

természetes gyógymódok kutatása, homeopátia, egészséges életmód. A spontán 

említésgyakoriságok sorát a nem kertgondozási jellegű mezőgazdasági munkák zárják.     

Az időskorúak nyilatkozhattak arról, hogy tagjai-e bármilyen rendszeresen működő 

közművelődési, kulturális-művészeti csoportnak, körnek, vagy egyesületnek. A megfigyelt 

eredmények igen szoros egyezést mutatnak a nyugdíjas szervezeti tagság esetében megfigyelt 

empirikus adatokkal; ugyanezt a passzivitást látjuk most is. A mintába került időskorú 

személyek csaknem 85 %-a állítása szerint nem tagja semmilyen egyesületnek, művészeti 

csoportnak, szabadidős klubnak, de még rendszeres szervezettséggel működő baráti 

társaságnak sem.  

A megfigyelt adatok szerint a Keszthely kistérségben élő időskorúak abszolút többsége, 56 %-

a előfizetőjevalamilyen nyomtatott sajtóterméknek, adott esetben nem is csak egynek.  
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A kistérségben élő időskorúak közel kétötöde a megyei napilap, a Zalai Hírlap előfizetője, a 

teljes népesség 5,6-5,6 %-a fizet elő országos napi, illetve hetilapra, 3,2 % egyéb folyóirat 

előfizetője. Az említett országos napilapok között a Magyar Nemzet dominál, de kapott 

néhánymegjelölést a Népszabadság is. Az előfizetett hetilapok tárháza színesebb, szerepel 

közöttük politikai lap, vallási tartalmú, és műsorújságok is. Az időskorú népesség mintegy 

2,5 %-a valamilyen kombinációban a megyei napilap és valamilyen országos napi, vagy 

hetilap előfizetője, adott esetben egy-egy hetilap, illetve egyéb folyóirat előfizetése olvasója. 

Az országos lapokat ebben az esetben is a Magyar Nemzet dominálja, a hetilapokat a Heti 

Válasz. 

A megkérdezettek 18,4 %-a nem fizet elő nyomtatott sajtótermékre, de valamilyen módon 

mégis fogyasztója ezeknek, sokan rendszeresen megvásárolják a számukra fontos 

sajtótermékeket. Az említett sajtókiadványok vegyesen szórakoztató-közéleti, nőknek szóló, 

illetve politikai tartalmú lapok. Mások a könyvtárban, művelődési házban olvassák el őket 

érdeklő lapokat, de sokan egyéb módon jutnak hozzá, például előfizető családtagoktól, 

szomszédoktól, és van olyan is, aki az újságárusnál, a kórházban, vagy egy templomban 

olvassa az érdeklődésének megfelelő sajtóterméket. Az összes megkérdezett 23,2 %-a, vagyis 

csaknem minden negyedik időskorú válaszolta, hogy nem olvas nyomtatott újságot, de ez nem 

feltétlenül jelenti, hogy egyáltalán nem is olvas ez a réteg sajtóterméket, néhány esetben 

ugyanis az adatfelvevő megjegyzése nyomán kiderült, hogy egyes nyomtatott kiadványok 

online felületéről mégis történik tájékozódás. 

Az időskorúaknak lehetőségük volt a szabadidőtöltés egyéni alternatíváira fordított időrőlis 

nyilatkozni. Az egyéni szabadidős elfoglaltságok legjellemzőbb mintázatát a televíziózás, a 

barátok, ismerősök társasága, a rádióhallgatás, az újságolvasás és a séta alkotja, ezeket a 

szabadidő eltöltési alternatívákat megkérdezettek legalább kétharmada választotta. 

Könyvolvasásra az időskorúak több mint 60 %-a fordít időt, az unokákra az abszolút többség, 

56 %. Kevésbé jelentős egyéni szabadidős alternatíva a számítógépezés, az internethasználat, 

amit az idősek maximum negyede választott, illetve a hagyományos levélírás, amelyet a 

megkérdezettek 80 %-a nem sorolt kedvelt szabadidő töltési lehetőségek közé.  

A kérdésekre adott érvényes válaszok megoszlásait elemezve az újságolvasásra fordított 

átlagos napi idő a válaszadók 84,3 %-a esetében maximum egy óra, a relatív többség 30 

percnél nem hosszabb időt jelölt meg. Másfél, két órás, vagy ennél is több újságolvasással 

töltött időszak a válaszadók kevesebb, mint 5 %-ra jellemző. A rádióhallgatás időintervalluma 

átlagosan hosszabb, mint az újságolvasásra fordított idő, a válaszadók 71,1 %-a esetében napi 

másfél óránál nem hosszabb. A relatív többség legjellemzőbb módon egy-, másfél órát néz 
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tévét naponta, de a legjellemzőbb intervallum 30 perctől két óra időterjedelemig ível. A 

megszokott napi átlagos sétára fordított idő a válaszadók 76 %-a esetében egy óránál nem 

több, 60-90 perces séta a válaszadók nyolcadára, a teljes népesség alig 8 %-ára jellemző, az 

ennél is hosszabb sétaidő ritka. Az, aki levélírással tölti a szabadideje egy részét, átlagosan 30 

percnél nem fordít több időt erre. A barátok, ismerősök társasága sem tölti ki a teljes napot, 

legjellemzőbb módon 30-60 perc közé tehető a társas együttlét átlagos időtartama, 90 percnél 

hosszabb ráfordított idő maximum minden kilencedik időskorúra becsülhető.    

Aki könyvolvasással tölti szabadideje egy részét legjellemzőbb módon naponta átlagosan egy 

másfél órát szán erre, napi 3-4 óra, vagy ennél is hosszabb könyvolvasással töltött idő a teljes 

népesség kevesebb, mint 3 %-ra jellemző csupán. A számítógépezés, internethasználat 

időkerete legjellemzőbb módon 30-60 perc körül alakul, 90 pernél hosszabb számítógép előtt 

töltött idő már csak legfeljebb minden kilencedik számítógépező, internetező időst embert 

érinthet, a teljes népességre vetítve ezek együttes aránya 2,8 %.  

Az unokákra fordított idő tárgyalásakor érdemes szem előtt tartani, hogy a ráfordított idő 

hányadosa nem feltétlenül jelenti azt az időt, amennyit szeretnének az idősek erre a 

tevékenységre fordítani, hiszen mindennek alapvető és életszerű feltételei vannak. Ilyen 

például, hogy legyen, vagy legyenek unokák, illetve, ha van, vagy vannak, akkor földrajzi 

értelemben elérhető, ésszerű módon látogatható közelségben legyenek az idős ember, vagy a 

gyermeke, gyermekei számára, ha ő, vagy ők hozzák el az unokát, vagy unokákat az 

időskorúhoz.  Aki képes és tud is unokáira időt fordítani, erre legjellemzőbb módon átlagosan 

napi fél órát biztosít, ez egyben gyakori, napi szintű látogatást valószínűsít. Az unokákkal 

foglalkozó idősek 80 %-a naponta két óránál jellemzően nincs többet együtt az unokáival, 

akik mégis, azok legjellemzőbb módon együtt, közös háztartásban élnek a gyermekeikkel, így 

az unokák láthatása nem okozhat gondot, inkább megoldást jelenthet a szülők számára, ha 

szükséges, például a gyermekfelügyelet vonatkozásában.  

A szabadidőtöltés egyéni alternatívái mellett egyes közösségi lehetőségeket is vizsgáltunk, 

mint a színház, mozi, hangverseny, belföldi-külföldi turistautak, klubfoglalkozások, mégpedig 

a kérdezés időpontjától számított egy éven belüli időtartományra szűkítve. A tapasztalatok 

alapján összességében azt mondhatjuk, a szabadidőtöltés vizsgált közösségi-társas színterei a 

kérdezés szerinti állapot alapján szekunder szerepet töltenek be az időskorúak életében.  

Az idősek csaknem 70 %-a az adatfelvételhez képest számolt egy éven belül nem volt 

színházban, több mint 90 %-a nem volt moziban, mintegy 85 %-a nem vett részt 

hangversenyen, 74 % nem volt belföldi, mintegy 79 % külföldi turistaúton, és több mint 

négyötödük egyesületi vagy közösségi eseményen.  
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Összességében azt a megállapítást tehetjük, hogy a szabadidőtöltés alternatívái jellemző 

módon inkább perszonálisak, ezen keresztül mikro-társadalmi, házastársi, családi felületeken 

érvényesülhetnek inkább, a közösségi színtereken kevéssé dominálnak. 

Ahogyan világviszonylatban is egyre nagyobb mértékben, úgy Magyarországon is a jelenkor 

társadalmában alapvető fontosságúvá vált a kibertérben való tájékozódás igénye, illetve az 

ehhez szükséges képességek fejlesztése. A megfigyelt tények szintjén mutatkozó társadalmi 

realitásokból kiindulva megkértük a Keszthely kistérségben élő időseket, nyilatkozzanak 

arról, van-e otthon számítógépük, és ha igen, aztjellemző módon mire használják.  

Az összes megkérdezett 29,6 %-a válaszolta, hogy van valamilyen számítógépe, az idősek 

kevéssel több, mint kétharmadának nincsen ilyen eszköze, négy időskorú válasz nélkül hagyta 

a kérdést. Azok, akiknek van számítógépük, jellemző módon multifunkcionálisan használják, 

de összességében a legfontosabb használati cél a rokonokkal, ismerősökkel, barátokkal való 

kapcsolattartás, Skype, közösségi oldalak felkeresése és bejegyzések készítése, online 

kommunikáció, e-mail levelezés. Ha aktuálisan nem ez a cél vezérli a számítógép használatot, 

akkor dominál a böngészés, belföldi-külföldi hírkeresés, receptek gyűjtése, olvasás, 

tájékozódás, ismeretszerzés. Néhány említés metszetében kimutatható a munkavégzési céllal 

való számítógép és internethasználat, továbbá az online vásárlás, illetve a játékprogramok 

használata is. Három időskorú, aki azt nyilatkozta, hogy van számítógépe egyben azt is 

elárulta, hogy saját maga nem használja semmire.  

A számítógép használók jellemzően 60-69 év közötti, házas, vagy elvált családi állapotú, 

minimum érettségivel, de inkább felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, havi nettó 112 

ezer Ft-nál magasabb jövedelmű férfiak. A számítógépet nem használók legjellemzőbb 

módon 70 év feletti, özvegy családi állapotú, alapfokú iskolai végzettségű, de legfeljebb 

szakmunkás képesítésű, alacsony jövedelmű nők.  

 

6.9. Önkéntesség, karitativitás  

 

A vizsgálat fontos részét képezte annak feltérképezése, hogy mennyire jellemző az 

időskorúak vonatkozásában mások segítése, a karitatív magatartás.  

A karitativitásról alkotott saját, egyéni fogalmi rendszerük alapján a teljes népesség abszolút 

többsége, 58 %-a nem folytat semmilyen segítő tevékenységet. Az esetenként előforduló 

karitativitás legalább minden ötödik, a gyakori, vagy rendszeres segítő tevékenység legalább 

minden hatodik időskorú esetében mutatható csak ki. Hét időskorú megkérdezett nem élt a 

válaszadás lehetőségével. 
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A karitatív tevékenységgel kapcsolatos kérdést feltételes módban fogalmazva is 

megválaszolásra kínáltuk: segítene-e másokon, ha a környezetében ezt igényelné(k) valaki(k). 

Ebben az esetben megfordul a válaszok szerkezeti rendszere, az abszolút többség, az összes 

megkérdezett mintegy 70 %-a segítene másokon, ha ezt igényelnék, vagy a kérdezés 

időpontjában is gyakorolta mások segítését. A kérdőíves megkeresés szerinti időmetszetben 

az idősek csaknem hetede folytatott valamilyen segítő tevékenységet, 57 %-uk pedig 

nyitottnak mutatkozott erre.  

A karitativitás gondolatától a megkérdezettek ötöde zárkózott el, a válaszkitérők, 

bizonytalanok aránya 10 %, azaz lényegesen magasabb a tényeleges tevékenység esetében 

mérteknél.  

A két kérdést kontingencia szerkezetben megvizsgálva azt látjuk, hogy akik rendszeresen 

vagy fogalmi készletük szerint gyakran végeznek karitatív tevékenységet, legjellemzőbb 

módon a kérdezés időmetszetében is gyakorolták ezt a tevékenységet. Akiknél esetenként 

fordult elő valamilyen karitativitás, legjellemzőbb módon hajlanak arra, hogy segítsenek 

másokon, ha arra igényt, vagy lehetőséget látnak a környezetükben. 

Akik nem folytatnak karitatív tevékenységet, jellemzően nem mutatnak ilyen irányú 

érdeklődést sem, ebben a társadalmi csoportban felülreprezentált a mások segítésére 

vonatkozó lehetőség elutasítása, és gyakoriság többsége ellenére alulreprezentált azoké, akik 

hajlanának mások segítésére. Azok társadalmi csoportjában, akik nem folytatnak karitatív 

tevékenységet, felülreprezentált azok aránya is, akik bizonytalanok annak megválaszolásában, 

hogy segítenének-e másokon, ha arra lehetőség, vagy igény lenne. 

A karitatív tevékenység végzése, illetve ennek opciója az iskolai végzettség függvényében 

differenciál, jellemző módon nem függ össze az életkorok, jövedelmek, családi állapot nemek 

szerinti metszetekkel.  

Azok, akik rendszeresen, vagy gyakran végeznek karitatív tevékenységet legalább közép, de 

inkább felsőfokú iskolai végzettségűek. Az esetenként előforduló karitativitás a 

szakmunkások táborára, illetve a felsőfokú végzettségűek egy rétegére jellemző. Azok, akik 

saját fogalmi készletük szerint nem folytatnak karitatív tevékenységet legjellemzőbb módon 

alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de az érettségizettek között is található egy 

felülreprezentált társadalmi réteg. 

A segítő tevékenységek spektruma rendkívül széles, és döntően multiplikatív, gyakorlatilag a 

mindennapi élet legkülönbözőbb részeit érinti. 

Azok, akik gyakorolják a segítő tevékenységet leggyakrabban bevásárolnak, legyen szó akár 

élelmiszerekről, akár gyógyszerekről, vagy egyéb tartós fogyasztási cikkekről. Sokan 
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otthonukban segítenek a rászorulóknak, beszélgetnek, társalognak velük, beágyaznak, rendet 

raknak, takarítanak, segédkeznek az öltözködésben, tisztálkodásban, egyszerűbb ápolási 

feladatokat látnak el, odafigyelnek a gyógyszerelésre, ételeket készítenek, ebédet hordanak, 

szállítják az időseket, szükséges házimunkát végeznek, például varrnak, vagy a konyhakertet, 

gyümölcsöst gondozzák, amennyiben van ilyen. Mások nem szűkítették le egyes területekre 

segítőkészségüket, és azt válaszolták, bármit elvégeznek, amire szükség van, illetve amit 

maguk is szükségesnek ítélnek a helyszínen.  

Akik nem végeznek, de végeznének karitatív tevékenységet, részben nyitva hagyják azt a 

kérdést, hogy mit végeznének el a kínálkozó szükség előtt, tehát bármit elvégeznének, ha kell. 

Mások konkrétumokban gondolkodnak, ilyen például az egészséges életmóddal összefüggő 

szaktanácsadás, jogi tanácsadás, időskorúak polgári védelmi-biztonsági felügyelete, de a 

lehetőségek része volt a pénzügyi adományok gyűjtése, saját adományok felajánlása, akár 

ruhaneműk, használati eszközök vonatkozásában is. Vannak, akik saját unokák hiányában 

mások unokáira vigyáznának, de olyan is akadt, aki idegen nyelvre oktatna. Néhányan 

szakmunkás tudásukkal, gyakorlatukkal segítenék időskorú társaikat, például villanyt 

szerelnének, háztartási kisgépet javítanának, szerelési munkákat végeznének, barkácsolnának, 

akár kerékpárt javítanának – mindezt természetesen ingyenesen.  

Azok, akik nem végeznek és nem is végeznének karitatív, segítő tevékenységet alapvetően 

egészségi állapotukkal, életkorukkal, kisebb részben anyagi helyzetükkel indokolják 

válaszaikat, egyáltalán nem jellemző, hogy mások problémáival kapcsolatos érzéketlenségből 

következne a karitativitástól elzárkózó magatartásuk. 

Az időskorúak nyilatkozhattak arról, hogy érzi-e magát olyan tudás birtokosának, amelyet 

szívesen átadna, vagy akár tanítana is. A kérdésre az összes megkérdezett kétharmada 

nemmel válaszolt, az igennel felelők aránya 28 %, a válaszkitérők aránya 4,4 %, legfeljebb 

minden huszonkettedik időskorúra tehető.  

A válaszok alakulása iskolai végzettségtől, életkoroktól, családi állapottól, jövedelmi 

helyzettől, valamint a nemek hatásától is független. 

A kérdésre igennel felelők 83 %-a, a teljes népesség 23,2 %-a élt a válaszindoklás 

lehetőségével. A többség– nyilván nem függetlenül korábbi foglalkozásától –egészen konkrét 

dolgokra gondolt, mint az idegen nyelvek elsajátítása, szépirodalmi ismeretek, könyvelés, 

sütés-főzés, befőzés, savanyúságok eltevése, házimunka, varrás, hímzés, baromfitenyésztés, 

állatgondozás, gépkocsivezetés, cukrászat, orgonálás, sakk, matematika, patikai 

gyógyszerismeretek, kerti munkák, egészséges életmód. Amegszerzett élettapasztalatokat, 
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élményeket, erkölcsi, etikai életmomentumokat csak kevesen sorolták az átadásra, tanításra 

ajánlottak közé. 

 

6.10.Generációk közötti kapcsolatok 

 

Az időskorúak kérdőíves vizsgálatát a generációk közötti kapcsolatok jellemzésével zárjuk. A 

kérdéscsoport elején az egyenes ági leszármazottak, gyermekek és unokák száma 

vonatkozásában nyilatkozhattak a megkérdezettek. 

Alapvető megfigyelés, hogy az időskorúak elsöprő, 88 %-os többségének van egyenes ági 

leszármazottja, csak legfeljebb minden nyolcadik időskorú gyermektelen, ezzel párhuzamban 

a kistérségben élő időskorúak több mint 70 %-ának van unokája, az unoka nélkül élő(60 

+korú) lakosság aránya 30 % alatt marad. 

Egy élő gyermeke a teljes időskorú népesség 27,6 %-ának, tehát legalább minden negyedik 

időskorúnak van, arányuk a gyermekeseken belül 31,4 %. Két élő gyermek a teljes népesség 

45,6 %-ára tehető, arányuk a gyermekeseken belül abszolút többséget alkot. Három élő 

gyermek legfeljebb minden kilencedik időskorúra jellemző, arányuk a gyermekesek 

csoportjában 12,3 %. Négy, illetve annál több élő gyermek előfordulási aránya csekély, a 

teljes népességben 4 %, de a gyermekesek táborában is 5 % alatt marad. 

Egy-két egyenes ági leszármazott, élő unoka az időskorú népesség 30 %-ára jellemző, azok 

csoportjában, akiknek van unokájuk 42,4 % ennek aránya. Még jellemzőbb csoportot alkotnak 

azok, akiknek 3-5 unokájuk van, arányuk a teljes népességben 33,6 %, vagyis legalább 

minden harmadik Keszthely kistérségben élő időskorú, ugyanakkor azok csoportjában, 

akiknek van unokájuk már 47,5 % az arány, vagyis csaknem minden második válaszadó.    

Hat-tíz unokája legfeljebb minden huszadik időskorúnak van, ők azok csoportjában, akiknek 

van unokájuk 7,3 %-os réteget alkotnak. Tíznél több unoka nem jellemző, a teljes 

népességben legfeljebb minden ötvenedik időskorú esetében lehet realitás, de az unokákkal 

rendelkező idősek csoportjában is csak 2,8 % ennek aránya. 

Az időskorúak időben behatárolhatták, hogy különböző hozzátartozóik, rokonaik, vagy más, 

az életük mindennapjait kísérő személyek milyen gyakran látogatják őket, milyen gyakran 

találkoznak egymással. A találkozások időben való behatárolása a napi sűrűségtől az éves 

gyakoriságnál is ritkább irányában mozoghatott. A kérdések elemzése során a minél 

pontosabb értelmezhetőség és összehasonlíthatóság érdekében csak az érvényes válaszokat 

vettük figyelembe. 
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A napi sűrűségű találkozás a szomszédok esetében igen jellemző, a kérdésre válaszolók 38 %-

a napi gyakorisággal találkozik, beszél szomszédjaival, legalább minden ötödik 2-3 naponta, 

csaknem minden hetedik hetente, minden tizenötödik havonta kerít erre sort. A válaszolók 

tizede állítása szerint nem találkozik a szomszédjaival, vagy nem beszél velük, a többiek 

valamely egyéb, a többségre nem jellemző gyakoriságban említik a szomszédokkal való 

találkozások sűrűségét. 

A napi sűrűséggel zajló találkozások harmadik helyét az idősek gyermekei foglalják el. A 

gyermekekkel való napi szintű találkozás ténye csak minden harmadik időskorúra becsülhető. 

A két-háromnaponta megvalósuló találkozások aránya 15,1 %, a heti gyakoriságú 

találkozásoké 19,3 %. Ez összességében azt jelenti, hogy azon idősek csoportjában, akiknek 

van gyermekük, mintegy 70 %-os arányt képvisel a heti legalább egyszeritalálkozás. Mivel 

azonban sok idős esetében több gyermek is van, mindez nem jelenti feltétlenül, hogy 

mindegyik gyermekkel találkoznak heti gyakorisággal, és a megfigyelt adatok birtokában 

kijelenthetjük, hogy nem is ez a helyzet. 

 

15.ábra 

Rokonsági és egyéb társas-kapcsolati találkozások gyakorisága 
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A havi szintű látogatás jellemzőbb, mint a kéthetente történő, vagy a havi gyakoriságnál 

ritkábban sorra kerülő, mindennek nyilván már földrajzi távolságokban becsülhető, adott 

esetben utazási költségek vonatkozásában kifejezhető szempontjai is lehetnek. Egy válaszadó 

azt a kategóriát jelölte, hogy egyáltalán nem találkozik a gyermekeivel, nem látogatják meg.  

Az unokákkal való találkozások relatív többsége napi szintű. A nagyszülői szerepkörben lévő 

idősek 15,9 %-a két-három naponta, mintegy hatoda hetente látja unokáit. A havi szintű 

találkozások aránya 13,6 %, legalább minden nyolcadik esetben ez a jellemző. Az esetek 7, 

illetve 8 %-át a kéthetente, illetve a két-három havonta sorra kerülő találkozások alkotják, de 

még a félévenkénti találkozások aránya is relatíve magas, 6,3 %. Az ennél is ritkább 

találkozások aránya elenyésző, de ilyen is akad, illetve ahogy a gyermekek esetében, úgy az 

unokák vonatkozásában is tapasztaltunk olyan élethelyzetet, ahol nem találkozik a nagyszülő 

és az unoka. 

Az egyéb ismerősök vonatkozásában már nem dominál a napi sűrűséggel zajló találkozás, 

ezek a találkozások inkább hetente és havonta valósulnak meg. A testvérekkel való 

találkozások gyakorisága ritkább, nem jellemző a sűrű gyakoriság, a havi, illetve a 

félévenkénti gyakoriság dominál, de jelentős azok aránya is, akik nem szoktak találkozni a 

testvéreikkel, ennek lehetséges okai között szintén szerepet kaphatnak a települési, földrajzi 

távolságok. Az egyéb rokonokkalvaló találkozások nem sűrűk, a válaszadók 46 %-a félévente, 

vagy éves gyakoriságnál is ritkábban látja távolabbi rokonait. Természetesen létezhet ennek 

ellenkezője is, ha a kapcsolat köteléke erősebb, bár ezekben az esetekben is inkább a havi, 

két-három havi gyakoriságú találkozások a legáltalánosabbak. Az egykori munkatársakkal 

való kapcsolat sok esetben laza, a válaszadó idősek közel harmada nem tart kapcsolatot régi 

munkatársaival, de aki találkozik is volt munkatársakkal, jellemzően ritkán, adott esetben 

konkrét alkalmakhoz kötve,illetve véletlenül, félévente - éves gyakorisággal, vagy ennél is 

ritkábban kerít rá sort. A két-három havi gyakorisággal megvalósuló találkozások aránya 

10 % körüli, az ennél gyakoribb gyakori találkozások szerepe kicsi. Háziorvosával a legtöbb 

időskorú otthonában nem találkozik, inkább az a jellemző, hogy maga keresi fel a háziorvost. 

Napi-heti gyakorisággal a mintában szereplők közül senkihez sem jár ki a háziorvos. A 

válaszadók nyolcadát közelítőleg éves gyakorisággal, csaknem tizedét félévente egyszer 

otthon is felkeresi az orvos. Az időskorú otthonában zajló orvos-beteg találkozó legfeljebb 

minden tizenkettedik válaszadóra jellemző.  

A generációs kapcsolatokat jellemző kérdéscsoport végén az idősek elmondhatták a 

véleményüket azzal kapcsolatban is, hogyan érzik, igényeikhez képest mennyi időt tölthetnek 

el gyermekeikkel, illetve az unokákkal. 
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Azok abszolút többsége, akinek van gyermeke, megítélése szerint pont annyi időt tölt el 

velük, amennyi szükséges. A válaszadók mintegy kétötöde azonban sokkal több időt 

igényelne, mint amivel kénytelen beérni. Alacsony gyakoriságban, de kimutatható egy olyan 

időskorú réteg is, amelynek tagjai úgy érzik, több időt töltenek gyermekeikkel, mint 

amennyire egyébként igényük lenne. 

Az unokákkal kapcsolatban a relatív többség úgy érzi, kevesebb időt tölt el, mint amennyit 

igényelne, ezzel együtt igen magas azok aránya is, akik úgy érzik, nincs különösebb probléma 

az unokákkal való közös időtöltéssel, ők úgy ítélik, pont megfelelő az idő, amit együtt 

tölthetnek. A két időskorú réteg között kevesebb, mint 2 % a gyakoriságkülönbség. Ahogy a 

gyermekeknél, úgy az unokák esetében is találunk egy olyan réteget, amelynek tagjai úgy 

érzik, több időt töltenek el az unokákkal, mint amennyire szükségük lenne.   

A gyermekekkel és az unokákkal való közös időtöltés független a nemek, életkorok, családi 

állapot, iskolai végzettség és a jövedelem dimenzióitól, de a közvetlen vérségi leszármazottak, 

a gyermekek vonatkozásában szignifikáns összefüggés tényét igazoltuk egy közérzeti 

kérdéssel, mely szerint olyannak gondolta-e fiatalabb korában, például 40 évesen az 

időskorúak életét, mint amilyet a hétköznapok során most megél.   
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7. Fiatalkorú (15-29 éves) népesség körében készült kérdőíves vizsgálat 

eredményei 

 

7. 1. A Keszthely kistérségben élő fiatalkorú népesség státuszjellemzői 

 

A vizsgálatban szereplők nemek és életkorok szerinti megoszlása Keszthely kistérség 15-29 

év közötti népességének az elemzés időszakában elérhető legfrissebb, 2011 évi népszámlálás 

eredményei szerinti lakónépességére közölt megoszlások kistérség és településszinten 

arányos, reprezentatív leképzését jeleníti meg. A férfiak (2786 fő) és a nők (2748 fő) száma a 

teljes fiatalkorú népességen belül csaknem teljesen kiegyenlített.  

Az életkorok szerinti mintát nemek szerint külön-külön és a két nem szerint egységesen is, 

három korcsoportban terveztünk, 15-19, 20-24 és 25-29 éves életkori főcsoportok valós 

megoszlása alapján térségi és települési szinten reprezentatív korszerkezetet modelleztünk, 

ami a legnagyobb közelítéssel tükrözheti a térségben élő fiatalok véleményeit. 

A vizsgálat tervezett elemszáma 50 fő. Az 50 fős minta elemszám a fiatalok települési 

eloszlásának egyenlőtlensége miatt arányosan nem tette lehetővé, hogy a kistérség minden 

településén megvalósuljon a kérdezés, amely végül a kistérség 16 települése közül Keszthely 

város mellett 9 községben zajlott.
12

 

A vizsgálatban szereplő összes megkérdezett 78 %-ának családi állapota nőtlen/hajadon, akik 

ezzel párhuzamban nem élnek élettársi kapcsolatban sem. A nőtlen/hajadon, de élettársi 

kapcsolatban élők aránya 14 %, minden hetedik fiatalkorúra tehető. Egy-egy említés erejéig 

mutatható ki a házastársával élő házas családi állapotú, az egyedül élő elvált, illetve az 

élettársával élő elvált fiatal.  

A vizsgálatban szereplők legjellemzőbb befejezett iskolai végzettsége az érettségit adó 

középfokú végzettség, ez az összes megkérdezett több mint kétötödére jellemző. Legalább 

minden negyedik válaszadónak azonban felsőfokú, főiskolai, vagy egyetemi szintű, BSc, vagy 

MSc végzettsége van. 

Az érettségivel nem rendelkező szakmunkások aránya ebben az életkori szerkezetben már az 

érettségire törekvő szakoktatási struktúra miattis csekély, legfeljebb minden tizenkettedik 

fiatalara jellemző. Az alapfokú iskolai végzettségűek aránya 22 %. Az iskolai végzettség és az 

életkor nem véletlen módon összefügg, befejezett alapfokú végzettséggel legjellemzőbb 

                                                 
12

 Balatongyörök, Esztergályhorváti, Gyenesdiás, Karmacs, Várvölgy, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszántó.  
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módon a 15-19 évesek, befejezett felsőfokú iskolai végzettséggel a 25-29 évesek 

rendelkeznek. 

Az egy háztartásban (közös kasszán) élők száma1 és 7 fő között szóródik. A legjellemzőbb 

háztartásnagyság 4 fős, ami az összes megkérdezett csaknem felére jellemző. Az egyfős, 

vagyis önálló háztartást fenntartók gyakorisága a speciális életkori mintából várható módon 

minimális. A két és háromfős háztartások aránya 18-18 %, mindkét esetben kilenc válaszadó 

jelezte. A négy főnél nagyobb háztartások aránya együttesen alig több, mint 12 %, vagyis 

legfeljebb minden nyolcadik esetben valószínű. 

A jövedelmi helyzet kérdőíves módszerekkel zajló térképezése – történjen bármilyen életkori 

dimenzióban – Magyarországon különösen érzékeny területnek számít, amelynek gyakorlati 

vonatkozásai jellemzően alacsony válaszadási hajlandóságban mutatkoznak meg. Jelen 

esetben ezt az általános megfigyelést fokozza a válaszadási képesség önhibán kívüli hiánya is, 

hiszen a megkérdezettek jelentős része tanuló, életkorábból következően még nem folytat 

önfenntartásra irányuló kereső tevékenységet. Az összes megkérdezett 28 %-a, vagyis 14 fő 

válaszolt a(z adózás utáni) havi nettó jövedelmet feltárni célzó kérdésre, további 15 fő (30 %) 

azt válaszolta, hogy nincs jövedelme, az összes megkérdezett 42 %-a, azaz 21 fő hagyta 

válasz nélkül a kérdést. Összességében a válaszadók közül felülreprezentáltak azok, akik 

életkorukból következően válaszolni tudtak, illetve nem tudtak válaszolni a jövedelmi helyzet 

kérdésére. Az érvényesen válaszolók adózás utáni havi nettó jövedelemének átlaga 93.393 

Ft/hó. 

A megkérdezettek 42 %-a, vagyis 21 fiatal válaszolt összegszerűen a háztartásban élők havi 

nettó átlagos jövedelmének kérdésére. A válaszadók háztartásaiban megjelenő havi nettó 

összjövedelem átlaga 235.881 Ft/hó. Ezzel együtt a kérdés válaszkitérőinek aránya 52 %, 

tehát az abszolút többség nem válaszolt erre a kérdésre sem. A mintában három fiatal 

válaszolta, hogy súlyos mértékben nélkülöznek, vagyis nem rendelkeznek havi 

rendszerességgel előre számítható családi jövedelemmel.  

A jövedelemi helyzetre irányuló számszerűsített, direkt kérdéshez képestkét megkérdezett 

kivételével minden fiatal válaszolt arra, hogy összességében milyennek ítéli anyagi helyzetét. 

A megkérdezettek fele átlagosnak látja anyagi körülményeit, csaknem minden negyedik 

romló, minden tizenkettedik javuló tendenciát érzékel.  
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16.ábra 

A jelenlegi anyagi helyzet szubjektív megítélése 

 

 

 

7.2. Helyi identitás, migráció 

 

A megkérdezett fiatalok elsöprő többsége, több mint 70 %-a szülei házában, lakásában lakik. 

Ez a Magyarországon négyévente megvalósuló nagymintás ifjúságvizsgálatok eredményei 

szerint jellemző sajátosság, a fiatalok egyre később költöznek el a szülőktől (ha elköltöznek 

valaha). A saját, önálló lakással rendelkezők aránya 8 %, néhányan rokonnál, ismerősnél 

laknak, előfordul olyan is, aki valamilyen bérleti viszony alapján éli életét, ritka esetben 

szolgálati lakás szolgál otthonként, egy valaki azt jelezte, hogy szülők házában él, de egy 

teljesen elszeparált külön lakrészben rendezkedett be.  

A megkérdezett fiatalok relatív többsége, 36 %-a születésétől fogva él abban a lakásban, vagy 

házban, ahol felkeresték a kérdezőbiztosok, ez azt jelenti, hogy a vizsgálatba kerültek abszolút 

többsége születése óta legalább egyszer már költözött, még ha az adott településen belül is. A 

költözők többsége az elmúlt 5 évben foglalta el jelenlegi lakhelyét, minél messzebb megyünk 

vissza az időben, annál kisebb a jelenlegi lakásukban, házukban élők gyakorisága. Húsz évnél 

régebben mindössze csak 3, tíz és húsz év között 7, öt és tíz év között 9 fiatal költözött a 

családjával lakóhelyére.    

A költözés forrása az esetek abszolút többségében igen közeli, jellemzően ugyanazon 

település valamely más környéke, ami azt jelenti, hogy a megkérdezettek 62 %-a (31 fő) 
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születésétől fogva él településén, 38 % (19 fő) viszont más településről érkezett betelepülő. 

Az összes megkérdezett 16 %-a (8 fő) egy közeli községből költözött ide.  

Lényeges eredmény, hogy a megkérdezett fiatalok mindössze alig több mint harmadénak 

nincs elköltözési szándéka, vagyis a túlnyomó többség elköltözésben gondolkodik. Az 

elköltözést fontolgatók között kisebbségben vannak a konkrét tervekkel rendelkezők, a 

többség úgy látja, egyelőre erre nincs leehetősége, távolabbi időre tolja az elköltözés 

tényleges megvalósítását. 

 

17.ábra 

Elköltözési szándék 

 

 

Az elköltözés szándékának alakulása iskolai végzettségtől, életkortól, jövedelemtől, családi 

állapottól független, lényegesen nem befolyásoló, tehát homogén tényezőnek tekinthető, ezzel 

szemben nemek szerint nem véletlen összefüggés tárható fel. Az elköltözés határozott 

szándéka inkább a férfiakra, mint a nőkre jellemző.Azok a nők, akik elköltöznének inkább a 

távolabbi jövőbe helyezik a szándékuk valóra váltását, ugyanez a férfiak inkább közelebbi 

időpontra terveznek. 

A körvonalazódó szándékokról többet tudunk meg, ha azok okait is megvizsgáljuk. A 

költözési szándék valóra váltásától az esetek mintegy 40 %-ában a munkalehetőségek 

javulását, stabil megélhetési körülmények kialakulását várják.  

 

 

 

18.ábra 

Elköltözési szándék indoklása 
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A jobb lakás, szebb, kedvezőbb lakókörnyezet legalább minden hatodik költözési szándékot 

fontolgató indoka. Számottevő indok a családi élet eseményeinek követése, illetve a 

továbbtanulás diktálta feltételeknek való engedelmeskedés. Egy-egy említésgyakoriságban az 

önállóságra vágyás, a saját, illetve a nagyobb lakás játszhatja a főszerepet.  

A költözés lehetséges céljai a megnevezett okok függvényében változnak. Azok, akik a jobb 

munkalehetőséget várják költözési szándékaik valóra válásától városokba, vagy külföldre 

mennének. Közeli városként alapvetően Keszthely jött szóba, a távoli városok közül a főváros 

jelentősége a legnagyobb, Budapestet 7 fiatal említette költözési célként. A főváros mellett 

két megyeszékhely, Győr és Szolnok említődött egy-egy alkalommal. A külföldi célállomások 

jellemzően kevésbé behatároltak, csak egy válaszadó jelölt meg konkrét települést, mégpedig 

Ausztria egyik legrégebbi városa, Salzburg vonatkozásában. Ezen kívül Ausztria még három 

további jelölést kapott. A szomszédos ország mellett egy-egy említéssel szerepel 

Németország, Franciaország és Svájc. 
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19.ábra 

Az elköltözés lehetséges célállomásai 

 

 

A jobb lakás, szebb lakókörnyezet nem feltétlenül jelent településváltást, a költözést emiatt 

fontolgatók fele települést már nem váltana, de a többiek közül is csak ketten költöznének 

messzire. A továbbtanulás, mint költözés motivációs ok az öt esetből négyben Budapestet 

jelöli célként, egy esetben Győr a célállomás.  

A családi okok metszetében sem kell feltétlenül településváltásban gondolkodnunk, vannak, 

akik ugyanazon településen belül költöznének máshová, a távoli célállomásra irányuló 

elköltözés ebben az esetben sem jellemző. Az önállóság és a nagyobb lakásba költözés is 

inkább a lakótelepülésen maradás valószínűségét mintázza, egy esetben a saját lakásba 

költözés egyben Keszthelyre költözési szándékot jelent. 

 

7.3. Civil aktivitás és közéleti érdeklődés, társadalmi problématérkép és az érvényesülés 

kritériumai 

 

A vizsgálatban szereplő fiatalok alig ötöde tagja civil szervezetnek, a többszörös civil 

szervezeti tagság nem jellemző.   

Ezzel párhuzamban egyes nyílt, közéleti eseményeken való részvétel nem ritka, az összes 

megkérdezett 58 %-ára jellemző, ez az arány a kérdésre válaszolók körében eléri a 60 %-ot. 

Nyílt, közéleti esemény alatt természetesen sporteseményeket, közösségi programokat, 

fesztiválokat, modern, vagy klasszikus zenei koncerteket is érthetünk, így ehhez képest a 60 

%-os aktivitási szint már nem tűnik magasnak.  
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A fiatalok megnevezhették, megítélésük szerint melyek a mai magyar ifjúság legkomolyabb 

problémái. A jelen kérdés fontosabb tematikai elemei megegyeznek a rendszeres 

időközönként zajló nagymintás (N=8000 fő) országos ifjúságvizsgálat tematikai 

elemeivel.(Magyar Ifjúság 2012) 

A korábbi országos ifjúság kutatások más-más mintázatú problématérképet vetítettek fel. 

Több mint egy évtizeddel ezelőtt, az ezredfordulón a honi fiatalság legégetőbb gondjai a lakás 

és a pénztelenség köré rendeződtek, 2012-ben a lakáshelyzet megoldatlansága azonban már 

csak a kilencedik említési helyen szerepel, viszont a pénztelenség, a munkanélküliség, a 

kilátástalan jövő és a létbizonytalanság kiemelten súlyosnak ítélt problémakör. A 

hangsúlyeltolódás irányai országosan már a 2004-es adatfelvételben körvonalazódtak, majd a 

gazdasági világválság kirobbanásának évében zajlott, 2008-évi vizsgálat tanúsága alapján már 

egészen világosan tetten érhetők.  

A Keszthely kistérségben élő fiatal népesség által legfontosabbnak ítélt problémák teljes 

átfedést mutatnak az országos felmérésben tapasztaltakkal.A legfontosabb problémák itt is a 

pénztelenség és az alacsony kereset, a létbizonytalanság és a szegénység, a munkanélküliség, 

illetve a kilátástalan jövőkép köré rendeződnek, azonban a térségben élő fiatalok számára 

fontos probléma a lakáshelyzet megoldatlansága is. 

A családi értékek megrendülését,a rossz családi körülmények romboló hatását minden 

tizenkettedik fiatal emelte ki, ez jelentősen magasabb érték, mint az országosan tapasztalt 3 

%-os említésgyakoriság. A helyi fiatalok problématérképének értékelési középmezőnyébe - 

hasonlóan az országoshoz- a kulturálatlanság, igénytelenség, az erkölcsi züllés, a kábítószerek 

terjedése, és a tanulási lehetőségek forráshiány szabta szűkössége tartozik.  

A problémalista alsó harmadát a bűnözés, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése, az 

alkohol elterjedése, a szórakozási, ismerkedési társas, lehetőségek beszűkülése, végül az 

iskolázottság, képzettség hiánya zárja. Ezek országos mérés eredményei szerint is az átlagánál 

kisebb jelentőséggel bírnak.  

A problématérkép körvonalazása mellett jelen ifjúságvizsgálatunkban igyekeztünk arra is 

választ találni, hogy a fiatalok mit neveznek az érvényesülés és a siker legfontosabb 

kritériumainak. Két – az említésgyakoriságok több mint 40 %-át kitevő –kiemelten fontos 

kritériumot azonosítottunk, nevezetesen az anyagiak, vagyis a pénz, illetve a jó kapcsolatok, 

összeköttetések vonatkozásában. 

Fontos, de nem meghatározó kritérium az idegen nyelvismeret, és a pozitív személyes 

tulajdonságok széles tárháza, mindkét esetben minden tízedik fiatal nevezte ezeket az 

érvényesülés és a siker legfontosabb feltételeinek. Az említésgyakoriságok középmezőnyét az 
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iskolázottság, a biztos állás és a jó szakma alkotja. A tisztességtelen vagyonszerzés ugyanúgy 

igen kevéssé mérvadó érvényesülési kritérium, mint ahogy a jómódú szülők befolyásának 

hatása, de még így is magasabb egy kicsivel, mint a becsületesség és az erkölcsösség, vagy 

akár a vállalkozó szelleműség, és a testi egészség. Az érvényesülés és a siker lehetséges 

eszközeinek sorát az informatikai ismeretekzárják. Ez utóbbi oka nyilván az informatikai 

eszközök, és az ezekhez szükséges szoftverek elmúlt években igen kiterjedté vált, napi szintű 

használata, vagyis ebben az esetben az jelenthetné az érvényesülés és siker eszközét, ha 

ezeken belül valakinek olyan speciális, egyedi tudás lenne a birtokában, ami a többségre már 

nem jellemző, ilyen fiatal azonban a tapasztaltak fényében már igen kevés van. 

 

7.4. Oktatási helyzetkép 

 

A vizsgálat eredményeinek ismertetését a képzettségek és készségek, továbbtanulási tervek 

irányába folytatjuk. A fiatalkorúak országos oktatási helyzetképe 2000-től 2008-ig nagyfokú 

növekedést regisztrált. Ezekben az években az oktatásban való részvétel 34 %-ról46 %-ra 

növekedett, ehhez képest 2012-ben nem egyszerűen az oktatásban részt vevők expanziójának 

megtorpanása, hanem csökkenése következett be. Az elmúlt évben a magyar fiatalok 43 %-a 

vett részt valamilyen képzésen, vagy tanfolyamon. 

Keszthely kistérség oktatási helyzetképének tapasztalata alapján a helyi fiatalok igen nagy 

többsége, az összes megkérdezett több mint 70 %-a tanul, képzi magát. Ez jelentősen 

meghaladja az országos értéket, és a korábbi évek oktatási expanziójának töretlen 

növekedését sugallja.  

A kérdésre válaszolók körén belül legalább minden negyedik valamilyen felsőfokú képesítést 

nyújtó tanintézetben, minden ötödik szakközépiskolában tanul. Az összes megkérdezett 26 %-

a jelenleg nem végez tanulmányokat, ez a kérdésre válaszolók körében 28,9 %-ot jelent. 

Ebben a csoportban csaknem minden második fiatal felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 

közel egy-egy negyede szakmunkás, illetve szakközépiskolai végzettséggel bír. 

Az alapfokú képesítéssel rendelkezők csoportjára jellemző legkevésbé a továbbtanulás 

elmaradása, ebben a csoportban a többség szakközépiskolát végez, szakmát tanul és érettségit 

szerez. A szakmunkás végzettségű fiatalok háromnegyede jelenleg nem tanul, ugyanez az 

érettségivel rendelkezők csoportjában csak 15 %. A középfokú végzettségűek nem véletlen 

többsége felsőfokú oktatási intézményben végzi tanulmányait.  

A felsőfokú végzettségűek 60 %-a már nem tanul, a többiek egyéb felsőfokú intézményben 

szereznek jelenleg is új képesítést, vagy magasabb minősítésű végzettséget. Természetesen az 



63 

 

életkor előrehaladtával növekszik azok aránya, akik már nem tanulnak, ami döntően azért 

következhet be, mert már végzettséget szereztek, és kilépnek a munkaerőpiacra. Van azonban 

egy olyan, bár viszonylag szűk réteg is a térségben, amely a jelenlegi munkaerő-piaci 

feltételektől divergáló módon jelenleg nem igyekszik alkalmas végzettséghez jutni. 

A legutóbbi, 2012-évi országos tapasztalatok megerősítik megfigyeléseinket. Az életkor 

előrehaladtával jelentősen mérséklődik azoknak az aránya, akik oktatási intézménybe járnak. 

A legmagasabb arányt a 15-19 éves korosztály képviseli, ezek több mint négyötöde vesz részt 

valamilyen képzésen, ugyanez a 20-24 éves korcsoportba tartozók között 38 %, a 25-

29évesek csoportjában mintegy 10 %, ez utóbbi arány 2008-hoz képest 4 %-os csökkenést 

mutat. 

Az országosan tapasztaltakkal megegyező módon a fiatalok többsége tervezi, hogy 

továbbtanul, újabb képzettséget, vagy magasabb végzettséget szerez, ezzel együtt a 

továbbtanulással kapcsolatos attitűdöket erősen befolyásolja a már megszerzett iskolai 

végzettség, és ezzel összefüggő módon az életkor is. 

A továbbtanulás határozott szándéka leginkább az alap és középfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezőkre jellemző, a felsőfokú végzettséggel bírókra már inkább nem, ez utóbbi attitűdöt 

a felsőfokú végzettségűek egy felülreprezentált, szignifikáns rétege igyekezett eltitkolni. 

Ezzel együtt a középfokú végzettségűek egy része sem tervezi jelenleg, hogy továbbtanul, 

viszont ebben a csoportban a válaszmegtagadás már egyáltalán nem jellemző. 

A továbbtanulási szándék metszetében az iskolai végzettséggel párhuzamos módon az életkor 

is döntő dimenzionáló tényező. A továbbtanulás terve a legfiatalabbakra jellemző leginkább, 

de felülreprezentált még a 20-24 évesek korcsoportjában is. A 25-29 évesek nem véletlen 

többsége már nem tervez továbbtanulást, de felülreprezentált ebben a csoportban a 

válaszmegtagadók aránya is, viszont ezek egy kivételtől eltekintve mind felsőfokú 

végzettségűek. 

A kistérségben élő fiatalok több mint négyötöde beszél valamilyen szinten idegen nyelvet, 

2012-ben ezen a téren az országos index 59 % volt, ehhez képest tehát jelentős a 

felülreprezentáltság, ami a Balaton, mint kiemelt üdülőkörzet vonatkozásában talán 

természetesnek is mondható. A beszélt nyelvek sorában lényegében kettő, az angol és a német 

emelkedik ki, az 50 fős minta nem volt elég nagy ahhoz, hogy az egyéb nyelvek 

vonatkozásában hatékonyan célra vezessen. Az angol és a német nyelv valamilyen szintű 

ismerete a fiatalok többsége esetében jelen van. Az idegen nyelvtudás erős összefüggést mutat 

az iskolai végzettséggel is.  



64 

 

Olyan diplomás fiatal nincs, aki valamilyen szinten ne beszélne idegen nyelvet. A középfokú 

végzettséggel rendelkezők elsöprő többsége, mintegy 95 %-a, az alapfokú végzettségűek 63,6 

%-a is beszél valamilyen szinten idegen nyelven. A legkisebb arány a szakmunkások esetében 

mutatható ki, ahol a tapasztalati megoszlás az idegen nyelvet valamilyen szinten beszélők és 

egyáltalán nem beszélők között 50-50 %.A 2012-es felmérés szerint országosan a 

szakmunkásképzőben végzettek csupán 27 %-a, míg a diplomások 95 %-a tud anyanyelvén 

kívül más nyelven is kommunikálni. Idegen nyelvek közül továbbra is az angol a 

legnépszerűbb, az idegen nyelveken beszélő fiatalok 80 %-a beszél valamilyen szinten 

angolul, míg németül 45 %-uk. Ehhez képest a Balaton térségének fiataljai lényegesen 

nagyobb arányban bírják ezeket a nyelveket. 

A fiatalok kifejthették, terveznek-e továbbtanulást úgy Magyarország határain, mint akár az 

Európai Unió határain túl. Az eredmények szerint a megkérdezett fiatalok elsöprő többsége, 

az összes megkérdezett 86 %-a, a kérdésre válaszolók mintegy 90 %-a jelenleg nem tervez 

külföldi tanulmányokat. Öt fiatal esetében detektáltunk ilyen szándékot, közülük kettő 

nevezett célországot, az egyik Nagy-Britannia, a másik Németország vonatkozásában. Arra 

vonatkozóan, hogy e korcsoportból jelenleg milyen számban és arányban tanulnak külföldön, 

helyzetükből kifolyólag sem lehettek adatközlőink, nincsenek adataink. 

 

7.5. Munkaerőpiac, munkanélküliség 

 

Az elemzést a fiatalkorú népesség munkaerő-piacihelyzetének tárgyalásával folytatjuk.Az 

adatfelvétel időpontjáig a megkérdezett fiatalok 64 %-ának már volt eddigi élete során 

(szünidei munkavállalásokat leszámítva) összesen legalább három hónapot kitevő kereső 

tevékenysége. A kereső tevékenység ténye értelemszerű összefüggésben áll az életkorral.A 

legfiatalabbak korcsoportjában még nem jellemző a megjelölt, minimális 

idejűkeresőtevékenység sem, ezzel párhuzamban minél idősebb a megkérdezett, annál 

nagyobb valószínűséggel rendelkezik már szolgálati időnek számító keresőtevékenységgel. 

A 2012-es ifjúsági adatfelvétel eredményei szerint a magyar fiatalok 59 %-nak volt eddigi 

élete során olyan munkája, amelyért pénzt kapott. Ez visszaesést jelent az előző, 2008-ban 

zajlott vizsgálat eredményeihez képest, amikor is a megkérdezettek 69 %-nak volt már 

valamilyen pénzt hozó munkája. Az országos tapasztalat szerint azelső fizetett munkahelyre 

átlagosan 18-19 évesen lépnek be a fiatalok, ezt jelen vizsgálatunk eredményei is megerősítik. 

A már legalább három hónap (legális) munkaviszonnyal rendelkező Keszthely kistérségi 

fiatalok első munkába állásának átlagos életkora 18,16 év. 
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A munkahelyi ingázás feltérképezése érdekében megkértük a keresőtevékenységet folytató 

fiatalokat, nyilatkozzanak abban a kérdésben, ha jelenleg dolgoznak, munkahelyük azonos 

településen van-e a lakóhelyükkel. A kérdésre tizennégy fiatal, az összes megkérdezett 28 %-, 

a kérdésre érvényesen válaszolók 51,9 %-a válaszolt nemmel. 

A munkahelyi ingázás jellemző célállomásai a kistérségben nagyobb lélekszámú, és/vagy 

Balaton parti települések, Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Hévíz. Egy-egy 

említésben szerepel Budapest, Győr, Zalavár, illetve a Vas megyei, Szombathely kistérségben 

elhelyezkedő Táplánszentkereszt. A munkahelyi ingázás legjellemzőbb oka az elhelyezkedési 

lehetőségek teljes hiánya, ezt az okot a munkahelyi ingázást végző fiatalok fele (ez jelen 

esetben 7 fő) jelölte meg. Az érdekesebb munka négy fiatalt késztet ingázásra, ez a 

nagyságrend a teljes fiatal populáció 8 %-át jelenti, ami a kérdésre érvényesen válaszolók 

28,5 %-a. További megnevezett indokként szerepel, hogy az adott lakóhelyen nincs a 

szakképesítésnek megfelelő betölthető munkakör, illetve hogy jobbak, kedvezőbbek az 

előmeneteli lehetőségek. Az előbbi okot kettő, az utóbbit már csak egy fő jelölte meg. A 

munkahelyi ingázás ténye nem függ össze az iskolai végzettséggel, sem demográfiai 

tényezőkkel, alapvetően munkaerő-piaci feltételek, és a megélhetés feltételeinek 

megteremtése diktálja.  

A jelenlegi munkahelyek legjellemzőbb nemzetgazdasági ágazata a Balaton térség gazdasági 

profiljához igazodva, a kereskedelem és a vendéglátás területére sorolható. A jelenleg 

keresőtevékenységet végző fiatalok harmada dolgozik ezekben az ágazatokban. 

Említett további nemzetgazdasági ágazat a szociális, kultúra, oktatás, tudomány, 

mezőgazdaság, közlekedés, építőipar, személyi, egészségügyi, banki és egyéb szolgáltatások. 

A mintában szereplő fiatalok relatív többségének, 48,9 %-ának jelenleg még nincs 

szakképesítése, ez egyben azt is jelenti, hogy minden második fiatalnak már rendelkezik 

valamilyen szakmával, a teljes fiatalkorú népesség 18 %-ának több szakképesítése is van. 

Az életkorok metszetében a legfiatalabbaknak jellemzően még nincs szakképesítésük, a 20-24 

évesek tábora két szignifikáns mértékben felülreprezentált csoportra bontódik. Nem véletlen 

többséget alkotnak azok, akiknek nincs szakképesítésük, és azok is, akiknek egy 

szakképesítése van. A 25-29 évesek esetében mind az egy, mind a több szakképesítéssel 

rendelkezők aránya felülreprezentált, és alig akad valaki, akinek egy szakképesítése sincs. 

A fiatalok elmondhatták, dolgoztak-e már korábban, vagy akár jelenleg is külföldön. Az 

összes megkérdezett fiatal hetede állította, hogy végzett már munkát az országhatáron túl is, 

86 % még sohasem. A megfigyelt értékek magasabbak, mint az országosak. A térségi fiatalok 

által megemlített célországok rangsorát Ausztria vezeti, itt három fiatal dolgozott a hétből, 
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ketten Nagy-Britanniában végeztek munkát, egy-egy fő Németországban, illetve Dániában.A 

fiatalok körében országosan is népszerű Ausztria és Németország. A már korábban külföldön 

dolgozó fiatalok több mint a fele német nyelvterületen helyezkedett el. A harmadikként 

preferált ország Nagy-Britannia, ahol az említett csoport 21 %-a végzett munkát. 

Tíz térségi fiatalból 6 nem tervezi, hogy külföldi munkát vállalna, tehát a külföldi munka 

iránti aspiráció az összes fiatalkorú mintegy 40 %-ára tehető. A legutóbbi országos 

ifjúságvizsgálat eredményei szerint a külföldi munkavállalás terve a fiatalok 49 %-ra 

jellemző, vagyis a Keszthely kistérségi fiatalok körében az országosnál kisebb arányú a 

külföldi munkavállalás opciója. A lehetséges külföldi munkavállalás potenciális 

célországainak listáját Németország és Nagy-Britannia vezeti, jól körvonalazható Ausztria, 

egy-egy említés metszetében Horvátország, Görögország, Svájc, valamint az Egyesült 

Államok is megjelenik. 

A munkaerő-piaci helyzetkép nem lehet teljes a munkanélküliség jelenségének vizsgálata 

nélkül, elemzésünket ebben az irányban folytatjuk tovább.  

A mintába került fiatalok nagy többsége, 65,3 %-a nem volt munkanélküli, viszont az 

adatfelvétel időpontjáig már legalább minden negyedik térségbeli fiatal kénytelen volt 

legalább egyszer megismerkedni ezzel a társadalmi és gazdasági jelenséggel, 6 %-uk, ez most 

három főt jelent, az adatfelvétel időpontjában is munkanélküli volt. 

A Keszthely kistérségben megfigyelt adatok jelentősen közelítenek az országos mérés 

eredményeihez. Az ifjúság 2012-es adatfelvétel tanúsága szerint a 15-29 év közötti fiatalok 

negyede tapasztalta meg már a munkanélküliséget, 18 %-uk volt már regisztrált 

munkanélküli, 4 % nem regisztrált, és további 4 % már volt regisztrált és nem regisztrált 

munkanélküli is. Országos léptékben leggyakrabban a szakmunkás végzettségűek élték át a 

munkanélküliséget, ezek 51 % állította, hogy nem volt munkanélküli. A munkanélküliség 

szempontjából országosan a legkedvezőbb helyzetben a felsőfokú végzettségűek voltak.  

A Keszthely kistérségben megfigyelt adatok ebben a metszetben részben különböznek az 

országostól. Az itt is kimutatható, hogy a szakmunkások fele volt már, illetőleg jelenleg is 

munkanélküli, viszont a Keszthely térségében élő felsőfokú végzettségűek fele volt már 

munkanélküli, hetede pedig az adatfelvétel időpontjában is munkanélküli volt.  

Összességében a felsőfokú végzettségűek kevéssel több, mint harmada kerülte eddig el a 

munkanélküliséget.Természetesen a munkanélküliség ténye az adatfelvételi életkorhatárok 

függvénye is, hiszen a tankötelezettség felső életkorhatára eleve kizárja, hogy a 16 év alattiak 

munkanélküliek legyenek, ennek megfelelően a 15-19 évesek korcsoportjában azok aránya, 

akik már voltak munkanélküliek, nem éri el a korcsoportba sorolhatók nyolcadát.  
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A 20-24 évesek korcsoportjában már legalább minden harmadik fiatal volt, vagy jelenleg is 

munkanélküli, miközben a 25-29 évesek között az arány már megfordul, ebben az esetben az 

abszolút többség már megtapasztalta a munkanélküliséget.  

A teljes lakosságra vonatkozó munkanélküliségi kutatások jól jelzik, hogy az életkor 

növekedésével a munkanélküliség jelensége egyre több embert érintélete során legalább 

egyszer, de sok esetben akár többször is. A munkanélküliség tényével párhuzamban a 

munkanélküli fiatalok pályakezdő munkanélkülinek is tekinthetők, hiszen életkorúkból 

adódóan kiléphetnének a munkaerőpiacra, de ezt megfelelő álláshelyek hiányában nem tudják 

megtenni, munkanélküliek, jelen esetben regisztrált munkanélküliek lesznek, vagy akár 

jelenleg is azok. Az összes megkérdezett fiatal 34 %-a volt, vagy jelenleg is pályakezdő 

munkanélküli, 64 % nem tapasztalta ezt meg, egy fiatal pedig szisztematikusan megtagadta 

ezekre a kérdésekre a választ. 

A munka nélkül eltöltött leghosszabb időszak jellemzőbb módon 3-6 hónap közé tehető, a 3 

hónapnál rövidebb és a 6-12 hónap közötti munkanélküli időszak aránya kiegyenlített,az 

évesnél hosszabb munkanélküliség ritka. Ez utóbbira magyarázat lehet a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet turizmusgazdasági értelemben szezonálisan ingadozó munkaerő kereslete, amely 

a késő tavasztól kora őszig a térségben jelentkező munkanélküliséget jelentősen mérsékelni 

tudja. A felsőfokú végzettségű munkanélküliek legjellemzőbb módon 3-6 hónapot töltöttek 

otthon, hasonlóan az érettségizettekhez. A szakmunkások munka nélkül töltött ideje 6 

hónapnál hosszabb, de akadt két olyan diplomás is, aki fél évnél több időt volt munkanélküli. 

Egy középfokú végzettségű adatközlő már 2 éve munkanélküli, és az adatfelvétel 

időpontjában is munkanélküli volt. 

A mintába került, keresőtevékenységet folytató fiatalok abszolút többsége nem tart attól, hogy 

a közeljövőben elveszítené a munkáját, egyharmaduk úgy nyilatkozott, hogy nem tudja kellő 

objektivitással megítélni ezt a lehetőséget.  

A munkahelyvesztéstől tartó gazdaságilag aktív fiatalok aránya 14,8 %, vagyis a keresőkön 

belül legalább minden hetedik személy. Iskolai végzettség, életkor és anyagi helyzet szerint 

sem igazoltunk szignifikáns összefüggést. 

A fiatalok kifejthették véleményüket abban a kérdésben is, hogy megítélésük szerint mennyire 

komoly probléma lakótérségükben a munkanélküliség. A munkanélküliség problémáját a 

megkérdezett fiatalok 70 %-a komoly problémának, illetve ezek többsége igen komoly 

problémának ítélte. Azok aránya, akik szerint nem komoly probléma a 

munkanélküliségcsekély, az összes fiatal mintegy 6 %-ra tehető. Összességében 11 fiatal, a 
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kérdésre válaszoló fiatalok kicsit kevesebb, mint negyede nem tudta megítélni a probléma 

súlyosságát. 

A munkanélküliségi helyzet komolyságának megítélése iskolai végzettség, életkor és 

jövedelmi helyzettől független, ami azt jelenti, hogy nagyjából homogén attitűdökkel 

rendelkeznek a térségbeli fiatalok a munkanélküliség társadalmi, gazdasági, akár perszonális 

vagy egyéb problémáival, fenyegetéseivel szemben. Mindez megfelel a legutóbbi mérésekben 

detektált országos szintű problémaérzékenységnek.  

 

7.6. Értékrendszer 

 

Az elemzést a fiatalkorúak alapvető értékrendszer jellemzőinekfeltárása irányában folyatjuk. 

A vizsgálathoz a Shalom H. Schwartz szociálpszichológus és kutatócsoportja által kifejlesztett 

21, egyenként A és B állítást megfogalmazóértéktesztet vettük alapul.
13

Az összeállított 

értékeket mérő állítások gyakorlatilag jellemzések különféle emberekről. A megkérdezett 

feladata az, hogy egy hatfokú skálán kifejezze, mennyire jellemzőek, vagy nem jellemzőek rá 

felsorolt értékállítások. A skálában az 1-es érték jelölte azt a választ, ha a megkérdezett 

teljesen hasonlónak érezte a megfogalmazott állításokban felvetett attitűdöket a saját 

preferenciáival, míg a 6-os jelölte azt a válaszlehetőséget, ha a megkérdezett egyáltalán nem 

érezte hasonlónak ezeket önmagához, a kettő között értelemszerűen a távolságfokozatok 

kifejezésére nyílik mód. 

A magyar értékrend sajátosságait más európai országokkal összehasonlítva
14

legutóbb 2011-

ben részletesen elemezte Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete.  

Az adatok elemzése során kimutatták,hogy a magyarok hedonistábbak, kevésbe konformisták, 

és jobban vágynak a biztonságra, mint az európaiak általában. Többdimenziós skálázással 

megvizsgálták az értékek struktúráját is.A legfontosabb következtetés az volt, hogy 

Európában és meg inkább Magyarországon, az egyéni értékek, mint az önállóság, az 

ösztönzés, a teljesítmény, a hatalom, a hedonizmus, illetve a közösségi értékek, nevezetesen a 

jóindulat, az univerzalizmus, a tradíció, a konformitás és a biztonság szétválnak. Akik az 

előbbieket fontosnak ítélik, az utóbbiakat jellemzően nem, és fordítva. Alapvetően tehát a 

                                                 
13Schwartz, S. H. (1992): Universalsinthecontent and structure of values: theoreticaladvances and empiricaltestsin 20 countries. InZanna, M. 

(ed.), AdvancesinExperimentalSocialPsychology. Vol. 25, New York: Academic Press. Magyarul:Schwartz, S. H. (2003): Univerzáliák az 

értékek tartalmában és struktúrájában. Elméleti előrelépések és empirikus próbák húsz országban. In.: Váriné Szilágyi Ibolya (szerk.): Az 

értékek az életben és a retorikában. Akadémiai Kiadó, Budapest,2003. 105-154. 
14European SocialSurvey (ESS). 
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magyarokat az európai átlaghoz képest jobban jellemzi a biztonságra törekvés és a 

hedonizmus, és lényegesen kevésbé a konformizmus.
15

 

A magyarokra általában illeszkedő megfigyelések alapvetően a Keszthely kistérségben élő 

fiatalokra is igaz megállapítások, de akad néhány súlyponti különbség. 

A Keszthely kistérségben élő fiatalok 21 értékjellemzőjének centrírozott átlagpontszámai 

alapján a legfontosabb érték a becsületesség a barátokkal szemben, ami a jóindulat alapérték, 

illetve az önmeghaladás, vagyis az altruizmus, mint magasabb rendű érték egyik része. Az 

átlagpontszámok alapján a második legfontosabb érték szintén az önmeghaladás, vagyis az 

altruizmus tárgykörének részét képezi, nevezetesen a környezet védelme, ami az univerzalitás 

alapértékének egyik részeleme. 

A harmadik helyena biztonságos körülmények közötti életiránti vágyódás jelenik meg, ami jól 

kapcsolódik az országos megfigyelésekhez, hiszen a biztonság kiemelten fontos alapérték a 

magyarok számára, amivel párhuzamban a konzerválás, vagyis a zárt gondolkodás egyik 

részelemét alkotja.  

A legfontosabb értékek negyedik helyén a saját döntések állnak, hogy szabadnak érezhesse 

magát. Ez az önállóság alapérték része, amely a nyitottság, nyitott gondolkodás magasabb 

rendű értékének egyik alappontja. Szorosan egymást követve az ötödik és a hatodik helyen 

jelenik meg a hedonizmus alapértékének két összetevője, hogy az illető jól érezze magát, és 

hogy örömét lelje abban, amit tesz, mindezek egyben a nyitott gondolkodás magasabb rendű 

értékének alappontjai is Schwartz értéktipológiája szerint. A jelen mintában tehát a 

hedonizmus ugyan nem az első helyeken, de a fontos értékek rangsorában kiemelt helyen 

jelenik meg.   

A hetedik a rangsorban a segítségnyújtás más embereknek értéke szerepel, ami a jóindulat 

alapérték része, és az altruizmus, az önmeghaladás főérték egyik összetevője. A rangsor az új 

dolgok kitalálása, kreativitás értékével folytatódik, ami az önállóság és a változásra való 

nyitottság részét képezi. A kilencedik helyen a saját képességek demonstrációs vágya 

fejeződik ki, ami a teljesítmény alapérték részeként az önmegvalósítás, az egoizmus főértékbe 

sorolódik.  

A tízedik helyen még mindig olyan értéket találunk, amelynek negatív az átlaga, vagyis a 

skála iránya alapján továbbra is igen fontos értékről van szó, ez pedig nem más, mint a 

biztonság alapérték része, hogy a kormányzat biztonságos életet garantáljon. Ez az érték a 

                                                 
15Bővebben: Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE) –Konzorcium: MTA Politikai Tudományok Intézete (MTA 

PTI) – MTA Szociológiai Kutató Intézete (MTA SZKI). A magyar kutatás vezetője: Füstös László, az MTA doktora (MTA 

SZKI). http://www.socio.mta.hu/european_social_survey_ess_/ 

 

http://www.socio.mta.hu/european_social_survey_ess_/
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konzerválás, zárt gondolkodás részét alkotja, és szorosan társul a biztonságos körülmények 

közötti élet iránti vággyal. 

 

20.ábra 

A Keszthely kistérségben élő fiatalok értékjellemzőinek  

centrírozott átlagpontszámai a Schwartz értékteszt alapján 

 

 

 

Nullához, vagyis az átlagoshoz már jelentősen közelítő, de még mindig inkább a fontos 

értékmezőben elhelyezkedő érték az is, hogy meghallgasson más embereket, akikkel nem ért 

egyet. Ez az univerzalitás részelemeként az önmeghaladás főérték része. A tizenkettedik 

helyet az új, változatos dolgok kipróbálása foglalja el. Ez az érték az ösztönzés (stimuláció) 

alapérték részeként a változásra való nyitottság részelemét alkotja, és egyben az utolsó olyan 

érték, amely még a negatív, tehát a fontos értékmezőben szerepel. 

Az első pozitív átlagú, tehát már inkább a kevésbé fontos érték a tizenharmadik rangsorhelyen 

megjelenő egyenlő lehetőségek, egyenlő bánásmód, ami szintén az univerzalitás alapérték 

része, és az önmeghaladás főérték részelemét képezi.Fontos, hogy nullához szorosan 

konvergáló átlagot látunk, de az is, hogy mindezt már pozitív értékkel.  
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A rangsor a sikeresség, elismertség értékével folytatódik, ez a teljesítmény alapérték részét 

képezi, és az önmegvalósítás, egoizmus főértékbe csatornázódik. A tizenötödik rangsorhelyen 

jelenik meg a konformitás alapérték egyik részeleme, a mindig megfelelő viselkedés. Ez a zárt 

gondolkodás, konzerválás egyik alapeleme, és az értékvizsgálatok tanúsága alapján 

jellemzően az egész magyar társadalomban is kevésbé súlyozott. 

A tizenhatodik és a tizenhetedik helyen a tradíció alapérték két részeleme, sorrendben a 

hagyományok tisztelete és az alázatos, szerény, visszafogottság áll. Mindezek szintén a zárt 

gondolkodás, konzerválás alkotóelemeit képezik.  

Már jelentősen eltérve az átlagtól a rangsor tizennyolcadik helyét az az érték foglalja el, hogy 

az adott megkérdezettet mások tiszteljék. Ez a hatalom alapérték része, és az önmegvalósítás 

főérték egyik összetevője.  

Ez egy érdekes ellentmondás annak fényében, hogy a fiatalok által legfontosabbnak tartott 

problematikák a pénztelenség, az alacsony kereset, a megélhetési bizonytalanságok, 

munkanélküliség köré fonódik, miközben az ebből kivezető utat az anyagi javakban, vagyis a 

pénzben, illetve a jó kapcsolatokban és jó összeköttetésekben látják. Ha ehhez nem társul 

megfelelő elszántság, mások tiszteletét kivívó hatalom, nem lesz könnyű elérni a vágyott 

célokat. 

Mindezt megerősíti a gazdagság és a pénz, mint emberi érték háttérbe sorolása, amelyek 

szintén a hatalom alapérték részeit képezik, és az önmegvalósítás legalapvetőbb elemeit 

alkotják. 

A gazdagság és a pénz, illetve a mások tiszteletének kivívása között a tizenkilencedik 

rangsorhelyen még ott áll a kalandos, érdekes élet is, ami pedig az ösztönzés (stimuláció) 

alapérték része, és szorosan kapcsolódna a változásra való nyitottsághoz. Ha a gazdagság, 

pénz, mások tisztelete nem prioritás, a kalandos, érdekes élet értékszinten nem vonzó kép, 

akkor az az út, ami a sikerességhez vezet a racionális meglátások alapján valójában délibáb. 

A rangsor utolsó, 21-ik helyét a szabálykövetés foglalja el, amely a konformitás alapérték 

része, és a konzerválás, zárt gondolkodás kiemelt alkotóeleme. Ebben az esetben is tetten 

érhetjük az országos, nagymintás vizsgálatok eredményeiben tapasztaltakat.
16

 

A tíz alapérték átlagát az önmeghaladás, altruizmus egyik komponense, a jóindulat vezeti. A 

második helyen a változásra való nyitottság részeként az önállóság szerepel. Az országosan 

kiemelt szerepkörrel bíró hedonizmus és a biztonság a harmadik, illetve a negyedik a 

                                                 
16 A centrírozott átlagok szórása 0,79 és 1,35 között változik. Az értékeloszlások minden esetben követik a várható standard normális 

eloszlás szerkezetét, amit egymintás Kolmogorov-Smirnov Z próbával igazoltunk.  
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rangsorban. Az ötödik az univerzalizmus, a hatodik a nullához, vagyis az átlagos értékhez 

erősen konvergáló módon, de még negatív, tehát fontos értékmezőben a teljesítmény.  

 

21.ábra 

A Keszthely kistérségben élő fiatalok  

Schwartz értékteszt alapján számolt alapértékei 

 

 

 

A pozitív, azaz kevésbé fontos értékmezőt a konformitás alapértéke indítja, ez a hetedik a 10 

alapérték rangsorában. A nyolcadik a tradíció alapértéke, a kilencedik az ösztönzés, és végül 

az utolsó, tehát a legkevésbé fontos alapérték a hatalom, amely pedig, mint láttuk, a 

sikeresség és az érvényesülés vágya felé vezető utón talán a legfontosabb lenne, de ennek 

felismerése úgy tűnik, nem született meg a válaszadó fiatalok többségében. 

Az alapértékek rendeződési terét többdimenziós skálázás módszerével is megvizsgáltuk. A 

végső koordináták szerinti értékrendeződés 100 %-os találatot ért el a konzerválás, zárt 

gondolkodás terén, a biztonság, a konformitás, és a tradíció ide sorolódott. Az önmeghaladás 

alapértéke esetében is teljes a várt rendeződés, a jóindulat és az univerzalizmus párba 

kerültek. 
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22. ábra  

A Keszthely kistérségben élő fiatalok többdimenziós skálázással létrehozott értéktere 

 

 
 

A Keszthely kistérségben élő fiatalok értékei körében az önállóság az önmegvalósítás 

főértékéhez társult, ahol a teljesítménnyel és a hatalommal alkot hármas egységet. A 

változásra való nyitottság, amely a konzerválás ellentétpárja a hedonizmusból és az 

ösztönzésből (stimuláció) tevődik össze. Az önmeghaladás, altruizmus, mint főérték 

ellentétpárja tehát a térségben élő fiatalok esetében az önállóság, míg azt eredetileg a változás 

iránt való nyitottsághoz vártuk volna. 

 

7.7. Generációk közötti kapcsolatok 

 

A vizsgálatot a generációk közötti kapcsolatok jellemzésével folytatjuk. A megkérdezett 

fiataloknak ötfokozatú skálán lehetőségük volt jellemezni kapcsolataik minőségét 

felmenőikkel és testvéreikkel (ha van ilyen), illetve kortársaikkal, valamint az idősekkel. Az 

egyes kérdések válaszkitérőinek aránya 0 és 26 % között változik. A vizsgálat kiemelt célja 

érdekében valamennyi fiatalt sikerült a kérdezőbiztosoknak rávenni, hogy válaszoljanak az 

idősekkel kapcsolatos általános viszonyukra. Egy-egy megkérdezett a szüleivel, illetve 

általában a fiatalokkal való kapcsolatának jellemzésétől zárkózott el. Három fiatal a 

testvéreivel, öt a nagyszüleivel, tizenhárom a dédszülőkkel kapcsolatos viszony jellemzését 
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hagyta válasz nélkül. Az esetek egy részében a válaszoktól való elzárkózás valószínű oka, 

hogy nem ismerték őket. 

 

23.ábra 

Kapcsolatminőségének jellemzése családtagokkal, fiatalokkal és idősekkel 

 

 

A mintában szereplő fiatalok 85,7 %-a jónak, vagy nagyon jónak jellemezte a szüleivel való 

kapcsolatát. A relatív többség (46 %) a nagyon jó viszony megjelölése mellett döntött. 

Minden tízedik fiatal semlegesnek jellemezte a kapcsolatát a szüleivel, rossz kapcsolatról 4 % 

számolt be, ami 2 megkérdezettet jelent.  

A nagyszülőkkel való kapcsolat minőségét a megkérdezettek 82 %-a jellemezte jónak, vagy 

nagyon jónak. Ez esetben azonban már megfordulnak az előbbihez képest a relatív többséget 

mutató arányok, és a fiatalok 44 %-a tartja inkább jónak, a viszonyát nagyszüleivel. A nagyon 

jó viszonyt ápolók aránya 30 %, legfeljebb minden harmadik fiatalra tűnik igaz állításnak. 6 

%, vagyis három fiatal ítéli semlegesnek a viszonyát nagyszüleivel. Rossz 

viszonyjelzésáltalában nem volt, de egy fiatal nagyon rossz viszonyról számolt be. Az összes 

fiatal 8 %-a, vagyis négy fő jelezte, hogy nincs kapcsolata a nagyszüleivel, ezekben az 

esetekben nyilván a valószínűsíthető okok egyike, hogy már eltávoztak az élők sorából.  
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Ez utóbbi következtetést látszik alátámasztani a dédszülőkkel való kapcsolat jellemzésénél a 

kapcsolatot nem jelzők igen magas, az összes megkérdezett kétharmadát megközelítő aránya. 

Ezzel párhuzamban, akinek van kapcsolata a dédszüleivel, az jellemzően jó, vagy nagyon jó. 

Rossz kapcsolatról senki sem számolt be.   

A testvérekkel való kapcsolat minősége a megkérdezettek mintegy 70 %-a szerint jó, vagy 

nagyon jó. A relatív többség (34 %) inkább a jó viszonykapcsolat megjelölése mellett döntött. 

Minden nyolcadik fiatal semlegesnek ítélte kapcsolatát testvérével, vagy testvéreivel. Rossz, 

vagy nagyon kapcsolatról három fiatal számolt be. A kapcsolatot nem jelző fiatalok aránya 10 

%, tehát legalább minden tízedik esetben nincs a megkérdezettnek testvére. A valószínű arány 

nyilván ennél magasabb, és meríthet a kérdés válaszkitérőiből.  

A mintában szereplő fiatalok abszolút többsége, 58 %-a alapvetően jónak ítélte a kapcsolatát a 

többi fiatallal, további 30 % döntött a „nagyonjó” viszonyrendet jelző válaszopció 

megjelölése mellett. Összességében ez azt jelenti, hogy minden 10 megkérdezettből 9 szerint 

jó a kapcsolata a többi fiatallal. Semleges viszonyt három, rossz viszonyt két fiatal nevezett 

meg.  

Az idősekkel való általános kapcsolat jellemzését a megkérdezettek 60 %-a nevezte 

alapvetően jónak, és további 12 % nagyon jónak. Összességében tehát a fiatalok csaknem 

háromnegyedének állítása szerint nem okoz semmiféle gondot az idősekkel való 

kapcsolatépítés. Legalább minden ötödik fiatal semlegesnek ítélte az idősekkel való 

viszonyát. A rossz viszonyról beszámolók aránya 6 %.  

A kapcsolati viszonyok minőségei jellemzően nem mutatnak szignifikáns kapcsolatot 

demográfiai, iskolázottsági, és jövedelmi metszetekkel, ezek jellemzően homogén társadalmi 

metszetek, de az időskorúakkal kapcsolatos viszony mégis nem véletlen kapcsolatban áll a 

fiatalok életkorával. 

A fiatalok beszámolhattak arról, hogy milyen gyakran találkoznak felmenőikkel, és egyéb 

rokonaikkal. A kérdezettek életkorából adódóan a fiatalok nagy többsége, 70 %-a napi szinten 

találkozik a szüleivel, akikkel közös életteret, háztartást osztanak meg. A napi szintnél kisebb 

találkozási gyakoriság súlypontja a heti-kétheti találkozásra összpontosul, ez a fiatalok közel 

hatodára igaz. Ezek a fiatalok lakóhelyüktől időszakosan távol tartózkodnak, jellemzően 

tanulnak valahol és kollégiumban laknak, de arra is van példa, hogy dolgoznak, és a szóban 

forgó idősávban tudják megoldani a szüleikkel való találkozást. A havi egyszeri, illetve a 2-3 

havi találkozások aránya 6, illetve 2 %, előfordul, de általánosan nem jellemző ugyanúgy, 

ahogyan a 2-3 napi szintű találkozás sem. 
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Az összes megkérdezett hetede napi rendszerességgel találkozik nagyszüleivel, minden 

nyolcadik 2-3 naponta, minden hatodik hetente, tizedük kéthetente. A fiatalok relatív 

többsége, 22 %-a havonta találkozik a nagyszüleivel, az ennél ritkább gyakoriság már kevésbé 

jellemző, adott esetben a két lakóhely távolságából fakadó is lehet. 2-3 havonta a fiatalok 6 

%-a, ennél ritkábban 2 % látogatja nagyszüleit. A dédszülők látogatási gyakorisága a 

generációs életkorkülönbségekből fakadó módon még szakadozottabb, alapvetően az a 

jellemző, hogy nincs direkt kapcsolat, mivel a legtöbb esetben a dédszülők már elhunytak, 

döntően ezzel magyarázható a jelen kérdéspontban tapasztalt 48 %-os válaszarány. Ahol a 

dédszülők még élnek, a látogatás a napi szinttől a havi gyakoriságig terjed. Az egyéb 

rokonokkal való találkozások gyakorisága alapvetően a ritkább sűrűség felé tolódik, bár a 

relatív többség a havi gyakoriságot jelölte meg, legalább minden hetedik fiatal az évente, vagy 

ennél ritkább találkozási alkalmakat emelte ki, miközben a szülők, nagyszülők, dédszülőkkel 

kapcsolatban ilyen válaszjelöléseket nem tettek. Az egyéb rokonok kategóriája természetesen 

elég széles, például első, másod, harmad unokatestvérek, vagy távol élő testvér, féltestvér 

(stb.) egyaránt része. Ezzel együtt a találkozások ritkasága nem feltétlenül utal rossz 

kapcsolatra, mivel az a távolság függvénye is lehet, amivel párhuzamban telefon, e-mail, 

internetes közösségi oldalak (Facebook, Twitter, iWiW stb.), vagy éppen skype segítségével 

is kommunikálhatnak, akár napi szinten is egymással.  

A fiatalok kifejthették, igényeikhez képest mennyi időt töltenek még élő felmenőikkel, 

szüleikkel, nagyszüleikkel és dédszüleikkel.   

A szülőkkel eltöltött, adott igényekhez képest mért idő kérdésére 47 fiatal válaszolt az 50-ből. 

A kérdésre válaszolók mintegy kétharmada, 68 %-a annyi időt tölt a szüleivel, amennyi a 

válaszadó értelmezésében éppen megfelelő. A fiatalok hatoda tölt véleménye szerint kevesebb 

időt a szüleivel, mint amennyit igényelne, míg minden hetedik igényeihez képest több időt tölt 

el velük. A válaszok megoszlásai életkortól, iskolai végzettségtől, életminőséget befolyásoló, 

jövedelmi tényezőktől függetlenek, nemek szerint viszont szignifikancia határon belüli, nem 

véletlen kapcsolat létezését igazoltuk. Ebben az látszik, hogy inkább a férfiak, illetve fiúk 

azok, akik azt a választ adták, hogy igényeikhez képest több időt töltenek a szüleikkel, akik 

igényeikhez képest kevesebbet, inkább a lányok és a nők. Azonban a többség mindkét nem 

esetében pont annyi időt tölt a szüleivel, amennyit szükségesnek ítél. 

A nagyszülők, dédszülőkkel kapcsolatban az igényekhez képest eltöltött idő jellegzetes 

arányeltolódást mutat a szülőkhöz képest a kevesebb időt, mint amennyit igényelne válasz 

felé. Ezt a válaszopciót a fiatalok több mint harmada, 37,5 %-a jelölte meg. Ezzel együtt az 
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abszolút többség elégedett az idősebb felmenőivel eltöltött idő mennyiségével, 5 % esetében 

ez több is a kelleténél.  

A válaszok alakulása ebben az esetben az életkor, az iskolai végzettség, az életminőséget 

alakító, akár jövedelmi tényezők elhanyagolható befolyása mellett a nemek számottevő 

hatásától is független. Viszont az, hogyan alakul a szülőkkel eltöltött kényszerű, szükséges, 

vagy éppen még igényelt idő, nem véletlen kapcsolatban áll az idősebb felmenőkkel 

összefüggésben kifejezettektől. 

A keresztmetszeti kérdés érvényes válaszainak száma 38, az összes megkérdezett 76 %-

a.Keszthely kistérségben létezik egy felülreprezentált fiatalkorú társadalmi réteg, amely 

igényeihez képest kevesebb időt tölt szüleivel és idősebb felmenőivel, ugyanakkor 

azonosítottunk egy olyan csoportot is, amely igényeihez képest több időt tölt a szüleivel, és 

kevesebbet az idősebb felmenőivel, pedig velük több időt szeretne eltölteni. Van egy olyan 

csoport is, amely igényeihez képest soknak érzi a szülőkkel és az idősebb felmenőkkel 

eltöltött idő mennyiségét.A nagy többség azonban elégedett, igényeihez képest pont annyi 

időt tölt a szüleivel és az idősebb felmenőivel, amennyi megítélése szerint éppen megfelelő. 

A fiatalok kifejthették, van-e, vannak-e olyan tevékenységek, amelyeket szívesen végezne a 

szüleivel, illetve idősebb felmenőivel, de erre nincs lehetősége. A fiatalok többsége ezekre a 

kérdésekre nemmel felelt, ami döntően annak jele, hogy az ilyen közös tevékenységről nem 

annyira álmodoznak, mint inkább valamilyen formában többé-kevésbé meg is valósíthatják 

őket. A válaszkitérők aránya a szülőkkel kapcsolatos kérdés esetén minden nyolcadik, az 

idősebb felmenőkkel összefüggésben minden hatodik fiatalra tehető.  

A szülőkkel kapcsolatban megnevezett tevékenységek főként a szabadidő eltöltés, rekreáció 

terén mozognak. Kirándulás, külföldi és belföldi nyaralás, a gyalogos és biciklitúrák, 

kulturális intézmények, mozi és színház látogatása a legjellemzőbb vágyott-közös 

tevékenységi optimum. De akad néhány specifikus kívánság is, mint a gyermekneveléssel 

kapcsolatos tanácsok, és a haszonállatok tartásával, gondozásával kapcsolatos tapasztalatok 

megosztása.  

Az idősebb felmenőkkel kapcsolatban is hasonló az összkép, kirándulás, vidám szabadidős 

programok itt is megjelennek, de ebben az esetben különös hangsúlyt kap a gasztronómia, a 

különböző ételek elkészítésével kapcsolatos régi tudás és tapasztalat, amire vágynak az egyes 

fiatalok. 
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8. A Keszthelyi kistérség településeinek polgármestereivel készített interjúk 

eredményei 

 

Az Active Ageing projekt kutatási moduljának keretei között 2013 nyarán a Keszthelyi 

kistérség 16 településének képviseletében 15 polgármesterrel és egy település, 

Esztergályhorváti esetében egy önkormányzati képviselővel készítettünk félig strukturált 

interjúkat. A következőkben az interjúk elemzésének eredményeit mutatjuk be.  

 

8.1. A megkérdezettek előélete, érintettsége 

 

Az interjúalanyok mindegyike hosszú közéleti előélettel rendelkezik. Balatongyörök és 

Vonyarcvashegy polgármesterén kívül mindegyik településvezető nem az első ciklusát tölti; 

közülük többen a rendszerváltás óta állnak a településük élén. Emellett szinte mindegyik 

megkérdezett már polgármesterré választása előtt aktívan részt vett a helyi közéletben 

önkormányzati képviselőként, illetve valamilyen helyi civil szervezet tagjaként. Az általuk 

képviselt települések életét, problémáit mindegyikük közvetlenül ismeri. 

A helyi kötődést, a lokális problémák ismeretét erősíti, hogy minden interjúalany több 

évtizede az adott település lakosa, nem egy esetben szülötte. Helyi beágyazottságuk, 

ismereteik köre jelentős. Az adott településen élő idősek helyzetére, problémáira helyi 

lakosként teljes rálátással bírnak. 

Előéletüket, szakmai képzettségüket, egyéb tevékenységeiket tekintve a megkérdezettek 

rendkívül változatos képet mutatnak. Közvetlenül az idősekkel csak két megkérdezett 

foglalkozik: Gétye község polgármestere idősek otthonában dolgozik, míg Esztergályhorváti 

önkormányzati képviselője egyben a helyi falugondnok is. A többi megkérdezett között 

egyaránt találunk faipari mérnököt, mezőgazdasági szakembereket, kereskedelmi ágazatban 

dolgozókat, villanyszerelőt, egészségügy területéről érkezőt, asztalost, stb. Kivétel nélkül 

minden megkérdezett rendelkezik legalább középfokú végzettséggel, de sokan felsőfokú 

végzettséggel is. 

 

8.2. A helyi demográfiai problémák és folyamatok megítélése 

 

A statisztikai adatokkal egyezően a polgármesterek megítélése szerint is csaknem minden 

település népessége fogy. Ebben a folyamatban a Balaton-parttól távolabb fekvő települések 
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élen járnak, illetve a kistérségi központ, Keszthely is. A háromvízparti község – Gyenesdiás, 

Vonyarcvashegy, Balatongyörök – népessége összességében növekszik, vagy lényegében 

stagnál. A népesség fogyásában egyaránt szerepet játszik az elhalálozások születéseket 

meghaladó aránya, illetve a nagyarányú belföldi, illetve külföldi irányú elvándorlás.  

A népességfogyást több településen az odaköltözők magas száma (részben) kompenzálja, 

amely két összetevőből áll össze. E vidék magas életminőséget nyújt, amely sokak számára 

vonzó. Ezzel összefüggésben bizonyos településeken magas a beköltöző (leginkább) 

nyugdíjasok aránya, akik idős éveiket nyugodt környezetben kívánják eltölteni. Mindegyik 

településen jelen vannak a külföldi ingatlantulajdonosok is, akik legtöbbször ideiglenesen 

(tavasztól-őszig) növelik meg a lakosság számát. Mellettük még a legkisebb településeken is 

jelen vannak azok a külföldi állampolgárok, akik állandó, letelepedett lakossá váltak. 

A fentieket az alábbi néhány interjúrészlettel tudjuk jellemezni: 

„A településre az elöregedés a jellemző. Munkalehetőség sajnos nincs, itt nem tud 

elhelyezkedni a diplomás fiatal. Aki Budapesten, Sopronba, bármelyik nagyvárosban tanul, 

nem jön vissza, ottmarad, hogy elhelyezkedhessen. A gyerekek száma folyamatos csökken. 

Emelkedő tendencia, hogy az egykori lakosok, akik elkerültek innen a településről (házasság, 

munka miatt), visszajönnek, a régi szülői házat rendbe teszik és itt élik le nyugdíjas éveiket. 

Tehát az idős lakosság száma kezdett el nőni. Több száz német ajkú család van, akik itt töltik 

szinte az egész évet, a telet kivéve.” 

„Évente 1-2 születés van, halálozás 5-6 fő. 2010-ig fenntartottuk az óvodánkat, de sajnos be 

kellett zárni, a kevés gyerek miatt. Folyamatosan csökkent a gyerekek száma, 2010-ben már 

csak 3 óvodásunk lett volna, így kénytelenek voltunk bezárni.Ideiglenes itt tartózkodó lakosok 

esetében, 12 ingatlan van külföldi birtokába, abból 2-en állandóan itt tartózkodnak, a többiek 

időszakosan jönnek. Nagy örömömre szolgál, hogy a pestiek, akik elköltöztek, ide visszatérve 

– a gyerekek, unokák – a szülők, nagyszülők ingatlanjait, régi házait felújították, 

karbantartják, és a hétvégén és nyáron itt tartózkodnak. Aki felsőfokú iskolába megy, az a 

tapasztalat, hogy nem jön vissza a faluba. Szakmunkás végzettségűeknél jellemző a külföldi 

munkavállalás.” 

„Kismértékű fogyás mutatkozik, de az élet rendje szerint sajnos csökkenni fog a létszám, mert 

öregszik a lakosság. 1990-ben 165 fő volt a lakosságszám, most 143 fő. Lassan, de 

folyamatosan csökken. (…) Környezetünkben nincs olyan beruházás, olyan trend, amiért a 

fiataljaink itt maradnának.” 
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Mint láttuk, a belföldi vándorlás tekintetében negatív folyamatok zajlanak a térségben a 

megkérdezettek tapasztalatai szerint. Az egyetemet végzett fiatalok számára, elsősorban a 

szakértelmet kívánó, magas fizetéseket nyújtó munkahelyek hiánya miatt nem vonzó a térség 

a letelepedésre, vagy helyben maradásra. Minden települést érintő folyamat, hogy a 

nagyvárosokban (Budapesten, Pécsen, Győrben, stb.) végzett fiatalok nem térnek vissza a 

Nyugat-Balaton térségébe. Ez tendencia a települések elöregedését gyorsítja. 

Ezt a folyamatot csak kismértékben képes a belföldiek idevándorlása kompenzálni: 

elsősorban az idősebb korosztály tagjai választják a térséget új lakóhelyükként. Egyrészt az 

elszármazottak szívesen térnek vissza egykori lakhelyükre. Emellett a magasan kvalifikált, 

már nyugdíjas korosztály költözik e településekre: nyugalmas, élhető, kulturált 

lakókörnyezetet keresve. Ez igen erőteljes tendencia a tóparti településeken, illetve kisebb 

mértékben a háttértelepüléseken is tetten érhető. Mindez szintén a népesség elöregedését 

fokozza. 

Egy-két településen a fentiekkel ellentétes (bár azokatkistérségi szinten nem kioltó) 

folyamatok is tapasztalhatók. Gyenesdiás rendkívül nagy népességnövekedést könyvelhetett 

el az elmúlt évtizedekben a kistérségen belüli vándorlásnak köszönhetően is. Emellett 

Zalaapáti is számos fiatal család célpontja volt az elmúlt években, elsősorban a turisztikai 

célpontokban munkát kereső családok találtak elérhető árú ingatlanokat a községben. A 

kistérségi központtól távolabb eső Zalavár az elmúlt években a rossz szociális helyzetű 

családok számára volt célpont.   

Mint már röviden érintettük, a kistérség minden településén jelen vannak külföldi 

állampolgárok állandó illetve ideiglenes lakosként egyaránt. Ők általában saját tulajdonú 

ingatlanban, nyugdíjasként töltik idejüket akár egész évben, vagy csak tavasztól őszig a 

térségben tartózkodva. Ritkábban a fiatalabb, vagy középkorosztályba tartozó generáció tagjai 

is jelen vannak a településeken. 

A külföldiek ingatlanvásárlásának több negatív eredménye volt. Elsősorban az ingatlanárak 

emelkedtek meg olyan mértékben, hogy a letelepedni vágyó magyar fiatalok számára 

gyakorlatilag elérhetetlenekké váltak. Emellett nagyon sok a befektetési célból vásárolt 

ingatlan is, amelyek többnyire üresen állnak. Mindez tovább rontotta a települések 

demográfiai lehetőségeit, gyorsította a fiatalok elvándorlását.  

„Egy német család telepedett le a faluban, próbálkoztak többen is, de nem maradtak meg. 

Ennek nem tudom az okát. Az egész térségben visszafordult ez a trend, jöttek, vettek, építettek, 

felújítottak, és üresen állnak az ingatlanok. Elég magas az értéke az ingatlanoknak, ezért a 
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fiataljaink képtelenek ezt megfizetni. Az idetelepedni vágyók befektetésként vették az ingatlant, 

és ez nem jó.” 

Sokakat érintő folyamatként erősödött az elmúlt években a helyi lakosok külföldre 

vándorlása, amely főként a fiatalabb és újabban már a középgenerációt is érinti, elsősorban 

munkavállalási célból.  

A helyi tapasztalatok szerint e migrációnak számos aspektusa létezik. A külföldre vándorlás 

elsődleges okaa helyi munkahelyek hiánya, illetve a hazaiaknál jelentősen magasabb bérek 

megszerzése. Elsősorban a szakmunkás, vagy középfokú végzettségűek keresnek munkát 

külföldön, ritkább esetben felsőfokú végzettségűek is. Továbbra is jelen van, elsősorban a 

vendéglátásban dolgozók részéről a szezonális munkavállalás. Főként a téli turisztikai 

szezonban ősztől-tavaszig vállalnak munkát a dolgozókpl. Ausztriában, a nyári időszakban 

pedig itthon, saját településük környékén keresnek maguk számára valamilyen lehetőséget. 

Emellett szintén általános az egész éves külföldön tartózkodás. Az ebben résztvevők csak 

szabadságuk idején, ünnepek környékén térnek haza. 

A külföldi munkavállalás helyi társadalomra gyakorolt hatása még nem minden tekintetben 

körülírható. A fiatalabb generáció elvándorlása tovább fokozza települések elöregedését. A 

folyamat végkimenetelét többségében negatívan értékelik a válaszadók: nem látják 

biztosítottnak, hogy a huzamosabban külföldön élők, ott életkörülményeiket kialakítók a 

jövőben, közép- vagy hosszútávon vissza fognak térni a Nyugat-Balaton térségébe. A 

népességfogyás ennek köszönhetően felerősödhet. 

Összességében a polgármesterek által elmondott helyi vélemények és tapasztalatok a 

demográfiai adatelemzés eredményeit támasztják alá. A szubjektíven megítélt folyamatok, 

nincsenek ellentmondásban a statisztika számaival.  

 

8.3.Az időskorú lakosok helyzetének megítélése 

 

Az időskorú lakosság helyzetét a településvezetők többnyire megfelelőnek értékelték, 

nagyobb számban kirívó problémákat, megoldhatatlan kérdéseket nem tudtak kiemelni. 

Az időskorú lakosság helyben tapasztalható adottságait több szempontból jártuk körül. 

Egészségi állapotukat tekintve az országos helyzettől eltérő, egyedi állapotokról nem tudtak 

beszámolni a megkérdezettek. Kirívóan súlyos beteg lakosok általában nincsenek jelen a 

településeken, hiszen ők már legtöbbször az ellátórendszer intézményeiben kerülnek 

elhelyezésre. Gyakoriak a szív-érrendszeri megbetegedések, mozgásszervi panaszok, rákos 

problémák.Az országos trendeknek megfelelően a férfiak a nőknél korábbi 
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elhalálozásagyakori, így az idős női korosztály tagjai között jellemző, hogy egyedül élnek, 

vezetik háztartásukat.  

Az idősek jövedelmi helyzetére vonatkozóanváltozatos képet kapunk. Főként a 

kistelepüléseken, háttértelepüléseken jellemző az egykori mezőgazdasági dolgozók rendkívül 

alacsony nyugdíja. Ők sok esetben nehéz anyagi körülmények között élnek. Számukra az 

önkormányzatok tudnak alkalmi segítséget nyújtani: tűzifa, rendkívüli segély stb. 

biztosításával.A családjuk is általában segít ezeken a rászoruló időseken. Másrészt a 

kistérségben jelen vannak a jobb módú nyugdíjasok is, nagyobb számban a betelepülők 

körében is. A legnagyobb réteget az átlagos nyugdíjakkal, anyagi mozgástérrel bíró idősek 

jelentik. 

A nagyon nehéz sorsú nyugdíjasokra külön figyelmet fordítanak az önkormányzatok: 

„Annyira kevés a jövedelmük, hogy a gyógyszereiket sem tudják kiváltani, tehát vagy esznek, 

vagy a gyógyszerüket veszik meg. Egy évben egyszer van lehetőség arra, hogy rendkívüli 

segélyt kapjon valaki, tehát tehetetlennek érzem magam. A közgyógyellátásában bekövetkezett 

változások negatívak. Nagyon elkeseredettek az emberek.” 

„Sajnos ezek a nyugdíjasok nagy része, életművész. Összehúzzák magukat és megpróbálnak 

abból élni, amijük van. Próbáljuk őket segíteni, kisebb segélyekkel, tűzifával, de ez szerintem 

„csepp a tengerben”, de sok embernek ez is segítség.” 

Egészségügyi alapellátás, háziorvosi szolgálat a legkisebb településeken legalább heti egy 

vagy két napon rendelkezésre áll az időseknek. Nagyobb települések esetében akár minden 

munkanap elérhető azorvosi rendelés. Kistérségi szervezésben működik az orvosi ügyelet 

ellátása, amely munkaidőn kívül, illetve hétvégén minden lakos számára rendelkezésre áll. A 

kisebb településeken a heti egy-két rendelési alkalom elegendő, nem merültek fel olyan 

információk, hogy gyakoribb rendelési időre lenne szükség. Szükséges esetben, vagy 

szakorvos felkeresése esetén a néhány településen működő falugondnoki szolgálat áll az 

idősek rendelkezésére, így megoldott az orvoshoz szállítás akár a szomszéd települések 

rendelőibe, vagy a Keszthelyi Városi Kórházba, zalaegerszegi Megyei Kórházba. 

Az idősek szociális ellátása minden településen biztosított. A rászorulók számára mindenhol 

elérhető a kedvezményes árú szociális étkeztetés.Ezt változó számban veszik igénybe az 

idősek, főként az ára miatt. Ugyanakkor jellemző, hogy ameddig önálló háztartást képesek 

vezetni az idősek, igyekeznek önmaguk számára főzni, ami napi rendszeres elfoglaltságot 

jelent. 
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Szintén minden településen elérhető a szociális gondozónői szolgáltatás, amelynek 

célcsoportja a rászoruló idősebb korosztály. A gondozók napi rendszerességgel az 

otthonukban keresik fel a problémákkal küzdőket és igyekszenek életvitelükben segíteni őket. 

A jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás is elméletben minden idős számára rendelkezésre áll. 

Az emelkedő havi térítési díjak mellett ezt egyre kevesebben veszik igénybe, mivel a 

kiadások meghaladják anyagi erejüket. A kisebb önkormányzatoknak viszont már nincs olyan 

mozgástere, amellyel hozzá tudnának járulni a térítési díjakhoz. 

A kistérségben található legtöbb közintézmény akadálymentesítésre került az elmúlt években. 

Néhány kivétel található, de ezekben az esetekben vagy nincs olyan igénybevevő helyben, aki 

ezt igényelné; vagya műszaki körülmények nem teszik lehetővé a megvalósítást.  

Idősgondozó intézmények is működnek a térségben. Keszthelyen önkormányzati fenntartású 

idősek otthona, Gyenesdiáson egyházi működtetésű intézmény található. A kistérségek kívül 

is számos olyan intézmény van, amelyet a helyi lakosok igénybe vesznek. 

Az elmúlt években, állami támogatás mellett több településen indult rászoruló idősek nappali 

foglalkoztató klubja, napközi otthona. Ezek az intézmények a kezdeti próbálkozásokat 

követően viszonylag hamar megszűntek. Az idősek számára mindennapi elfoglaltságot, 

étkezést, közösséget nyújtó szolgáltatás iránti igény olyan alacsony volt, hogy nem lehetett 

fenntartani. Az idősek, amíg többé-kevésbé önállóan fenn tudják tartani magukat, úgy tűnik, 

nem szívesen vesznek igénybe ilyen szolgáltatásokat. „Volt egy idősek napközi otthona, de 

nem lehetett őket idevonzani, bármit tettünk, nem jöttek mégsem, mindig hivatkoztak valamire, 

nem szívesen mozdultak ki, a beszélgetés, törődés meg mégis hiányzik nekik. Külön sütöttük 

például a palacsintát, szörpöt készítettünk, hogy mégis legyünk együtt, csalogatónak 

gondoltuk, de nem jött be.” 

A kistérségben idősek segítésével foglalkozó civil-szervezetek csak minimálisan vannak 

jelen. Karmacson és Keszthelyen tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Keszthelyi 

Alapszervezete. Egy projekt keretében önkéntesek bevonásával segítik az időseket 

bevásárlásban, házimunkákban. Keszthelyen aktív munkát végez a rászorulók étkezetésében a 

Szent Erzsébet Alapítvány, illetve az időseket is érintve fejti ki tevékenységét a Máltai 

Szeretetszolgálat helyi csoportja.   

A fentieken túl az önkormányzatok saját lehetőségeikhez mérten igyekszenek a rászoruló 

időseken segíteni. Téli tüzelő beszerzésében, hó eltakarításban, vagy rendszeresen személyes 

látogatással, figyelemmel járulnak hozzá az idős lakosok életéhez. Ide sorolható az egy-egy 

alkalommal nyújtott ajándékcsomag is.     
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A kistérség öt településén (Esztergályhorváti, Szentgyörgyvár, Vállus, Vindornyafok, 

Zalaszántó) működik falugondnoki szolgálat, akik az idősek számára is nagyon fontos 

feladatokat látnak el. Az ebédszállítástól kezdve, az idősek orvoshoz szállításán keresztül, a 

bevásárlás, a mindennapi problémák megoldásában a falugondnokok valódi segítséget 

jelentenek az időseknek.    

Az idősek helyzetét tekintve a települések közbiztonsága a megkérdezettek véleménye szerint 

elfogadható. A szűkebb térségben az utóbbi időben nem történtek olyan időseket érintő 

erőszakos bűncselekmények, melyek jelentősen rontották volna lakosok szubjektív 

biztonságérzetét. Egyéb tipikus bűnesetek előfordulnak az idősek rovására: besurranások, ún. 

„trükkös tolvajok”, házaló árusok lopásai, stb. Ezek visszaszorítására az önkormányzatok és 

rendőrség jelentős figyelmet fordítottak az elmúlt években, pl. a házalás rendeleti betiltásával, 

rendszeres felvilágosító munkával, kamerák telepítésével, a településre érkező idegenek 

megfigyelésével. Ennek eredményeként az idősek rovására elkövetett bűnesetek egyik 

településen sem mindennaposak, kirívóan nagyszámúak.  

„Már ki lettek oktatva az idősek. Mindenkinek elmondtuk, nem szabad idegent beengedni, se 

árusokat, se mást. Ezt betartják, nem jellemzőek tehát a lopások.”  

Összességében elmondhatjuk, hogy a Keszthelyi kistérségben az időseket érintő kirívó 

társadalmi problémák nincsenek jelen. Az alapvető ellátórendszerek az igényeket kielégítve 

működnek. Az önkormányzatok, intézmények jelentős figyelmet és erőforrásokat fordítanak 

az idősek alapvető életlehetőségeinek biztosítására. 

 

8.4. Az időskorúak aktivitása a kistérség településein 

 

Az interjúsorozatunk során a legfontosabb kérdéscsoportot az időskorúak aktivitási 

lehetőségeinek szenteltük. Arra voltunk kíváncsiak, hogy települési szinten az idősek 

mennyire aktívak, milyen közéleti, kulturális közművelődési lehetőségeik vannak.  

Először az idősek gazdasági aktivitására vonatkozóan tettünk fel kérdéseket. Mint a fentebb 

közölt kutatási eredményekből láttuk: nem jellemző, hogy nyugdíj mellett hivatalos munkát 

vállaljanak az idősek. Interjúink tapasztalatai is ezt a gyakorlatot igazolják. A 

településvezetők tapasztalatai szerint viszonylag kevesen vállalnak munkát nyugdíjas éveik 

során. (Az alkalmi, esetleg fekete, szürke szektorba tartozó munkákról érthetően nem 

rendelkeznek információval a megkérdezettek.) Az elhangzottak szerint a nyugdíj melletti 

munkavállalás leginkább a 60 év körüli,viszonylag újonnan nyugdíjba menő korosztályt 

érinti, akik esetleg korábbi munkahelyükre rész-, vagy teljes munkaidőben visszajárnak 
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dolgozni. Mindenesetre ez nem túl gyakori jelenség. Idegenforgalmi szezonban esetleg többen 

igyekeznek egy-egy alkalmi munkát találni, (pl. takarítás) de ez is inkább csak a fiatalabb 

nyugdíjasokat érinti. 

Az interjúk tapasztalata alapján az idősek számáraa háztartási munkákon túl a mindennapos 

aktivitást nyújtó legáltalánosabb elfoglaltság a kertek, állatok gondozása. A családi házas 

övezetekben is, de a falvak szintjén teljesen általános gyakorlat a kertek gondozása. Ki-ki 

igényétől lehetőségeitől, kertméretétől függően esetleg csak díszkertet tart fenn, de teljesen 

mindennapos a konyhakert is. A községekben még általános a nagyobb konyhakert, 

állattartás, vagy a szőlőhegy fenntartása. A megtermelt áruk részben a saját vagy családi 

háztartást segítik, de egyesek kisebb mennyiséget eladásra is termelnek.  

Az időskorúak részvétele a turizmus-gazdaságban napjainkban már minimális. A balatoni 

településeken az 1990-es években rengetegen foglalkoztak szobáik, házuk, lakrészek 

kiadásával. Napjainkban az ilyen típusú szállást kereső vendégek száma rendkívül alacsony. 

Azok az idősek, akik korábban szobakiadással foglalkoztak, a legtöbb esetben nem fektettek 

be magasabb színvonalú kiadható ingatlanok kialakításába, így korábbi vendégkörük 

sokszorleépült. Az érintett településeken néhány olyan idős személyről tudtak beszámolni, aki 

továbbra is foglalkozik a vendéglátással. Főként a Balaton partján gyakorlat ez még, de a 

távolabb fekvő településeken már nem. 

A települések helyi közéletében többé-kevésbé aktívan jelen vannak az időskorúak. Több 

településen a polgármester is ezt a generációt képviseli pl. Vindornyafokon. Ezen felül szinte 

mindegyik képviselőtestületben is jelen van egy-egy (vagy akár több) 60 év feletti tag. Az 

intézmények vezetésében viszont nem találunk idősebbeket. 

Szinte mindegyik kistérségi település életét aktívan meghatározzák az idősek szervezetei, 

klubjai, szakkörei. A teljesség igénye nélkül: Bókaházán, Zalaapátiban, Gyenesdiáson, 

Vonyarcvashegyen, Keszthelyen számos olyan művészeti csoport, képzőművészeti szakkör, 

művelődési kör, sportszervezet, polgárőrség működik, amelynek gerincét a helyi időskorúak 

adják. E csoportok nem csak rendszeres résztvevői, hanem alakítói is a helyi 

rendezvényeknek, eseményeknek. Emellett az állandó tagságuknak rendszeres elfoglaltságot, 

kulturált közösségi időtöltést kínálnak. 

Több településen működik hivatalos vagy informális módon nyugdíjas klub. Keszthely 

esetében eddig két meghatározó nyugdíjas szervezet működött. A Bethlen Gábor Honvéd 

Nyugdíjas Egyesület elsősorban a fegyveres testületek egykori tagjait várja soraiba. A 

kiterjedt tagságú szervezet rendszeres eseményeket tart, előadásokat szerveznek tagjaik 

körében, sportköröket működtetnek, részt vesznek a város és térség eseményein, utazások, 
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színházlátogatásokat szerveznek. A másik aktív nyugdíjas szerveződés a városban a 

Margaréta Nyugdíjas Klub volt. (A közelmúltban végbement szakadása után feltehetőleg két 

önálló szervezetként folytatja munkáját.) Ez az együttműködés is elsősorban a szabadidő 

szervezett közösségi eltöltésére jött létre: énekkart tartott fenn, kirándulásokat, programokat 

tartott tagjai és az érdeklődők számára. Szintén az idősebb generációt szólítja meg a Tájak – 

Korok-Múzeumok Egyesület keszthelyi helyi csoportja, rendszeres eseményeik a tudományos 

ismeretterjesztést szolgálják. 

Aktív nyugdíjas klub működik Balatongyörökön, Gyenesdiáson, Zalaapátiban és 

Vonyarcvashegyen is. E szervezetek szintén számos programot szerveznek tagjaiknak, 

kirándulásokon vesznek részt, képviseltetik magukat a településük eseményein, művészeti 

köröket tartanak fenn, meghatározók a helyi közéletben. 

Számos más olyan civil szervezet működik a térségben, amely nem kizárólag nyugdíjasokat, 

időseket tömörít, de tagjaiban nagy számban képviselteti magát e generáció is.  

Nagyon gyakori jelenség, hogy egy-egy idős személy több szervezet, kör életében is aktívan 

részt vesz. Mindezek ellenére az itt említett szervezetek rendkívül aktívak és meghatározók, 

de a kistérség időskorú lakosságának csak igen kis százalékát tudják mozgósítani. 

Az településeken élő idősek aktív időtöltésének lehetőségei közül a legáltalánosabbak a 

különböző kulturális, vagy közművelődési események, ünnepek, egyéb programok. Ezek a 

települések adottságától függően rendkívül eltérő számban állnak rendelkezésére a helyi 

lakosoknak. 

A helyi programok szervezésében rendkívül aktív (kiterjedt intézményhálózatának 

köszönhetően) Keszthely, de igen meghatározó Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, 

Bókaháza, Zalaapáti is. Ezeken a településeken éves szinten szinte százas nagyságrendben 

kerülnek megrendezésre a legkülönfélébb programok, ahol ki-ki igénye szerint megtalálja a 

számára megfelelőt.  

A településvezetői interjúk alapján is kiderült, hogy a helyi programok legaktívabb részvevői, 

látogatói mindenhol az idősebb korosztály tagjai. Minden településen kialakult egy-egy kör, 

akik szinte minden eseményen részt vesznek. Mellettük rendkívül nagy számban vannak 

passzív helyi lakosok, akik viszont semmilyen eseményen nem vesznek részt, nem látogatják 

a különböző programokat.      

Kivétel nélkül minden településen külön is igyekszenek megszólítani az időseket, olyan 

programok szervezésével, amely nekik is vonzó, elérhető, az ő igényeiknek is megfelel. Ha 

csak nem külön a fiataloknak szóló program kerül valahol megrendezésre, ott kivétel nélkül 

az idősebb korosztály is megtalálja az önmaga érdeklődési körének megfelelő eseményt.  
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Minden kistérségi településen van csak az időseknek szóló speciális esemény. Ez legtöbbször 

a decemberben megrendezésre kerülő idősek napja, idősek ünnepe. Ezekre az eseményekre 

általában az adott település minden nyugdíjas korú lakosa meghívást kap, ahol a helyi 

önkormányzat egy-egy műsorral, ajándékkal kedveskedik nekik. A minden érintett érdekeit 

összehangolni kívánó szervezés ellenére (személyes meghívó, egyeztetett időpontok, 

falubuszos szállítás, stb.) ezek az események nem minden esetben látogatottak, sokszor kevés 

idős vesz rajta részt.  

A helyi tapasztalatok azt mutatják, hogy az idősebb korosztály egy jelentős rétege szinte 

egyáltalán nem mozgósítható semmilyen közösségi eseményre. A távolmaradás oka 

megítélhetetlenül sokrétű: személyes ellenérzések, egészségi okok, az érdeklődés hiánya és 

számos más szempont felmerült.  

Mint fentebb említettük, minden településen élnek idős külföldiekállandó vagy szezonális 

lakosként. Ők gyakorlatilag mindegyik településen kétféle csoportot képeznek. Nagyobb 

számban vannak jelen a passzívak. E csoport kevésbé van jelen az adott település életében, 

általában saját anyanyelvükön beszélni tudó más lakosokkal tartják a kapcsolatot, egymás 

között szerveznek szabadidős programokat. Kisebb létszámban vannak olyan külföldi idősek, 

akik a nyelvi akadályok ellenére nagyon aktív tagjai a helyi idős társadalomnak.  

Az idős külföldiekkel kapcsolatban speciális problémákat csak néhány esetben 

azonosítottunk. A helyi szociális ellátórendszert jelenlétükkel többnyire nem terhelik: ha 

életkoruk, vagy egészségi állapotuk szükségessé teszi,általában hazaköltöznek külföldi 

otthonukba.  

 

8.5. Az idősek társadalmi megbecsültsége, generációk közötti kapcsolatok és egyéb 

kérdések 

 

Az időskorúak helyi társadalmi megbecsülésének helyzete rendkívül sokrétű kérdés. Az 

önkormányzatok szintjén minden település nagy hangsúlyt fektet az idősebb generáció 

felmerülő problémáinak megoldására. Az alapszolgáltatásokon túl minden településen a 

közélet aktív részesei, a polgármesterek személy szerint is nagy figyelmet fordítanak e 

korosztályra. Elméletileg minden lehetőségük rendelkezésre áll, hogy minden olyan 

szolgáltatást igénybe vegyenek, amelyet bárki más, részt vállaljanak a közösségi 

feladatokban, aktív életet éljenek. 

A generációk közötti kapcsolatok megítélése még összetettebb feladat. A családon belüli 

kapcsolatok a beszámolók szerint elevenen működnek. E körben az idősek megbecsültsége is 
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általában megfelelő. Bár a több generáció együttélésén alapuló családok ma már ritkák, de 

kivételektől eltekintve az idősek aktív családi életet élnek, gyermekeik, unokáik többé-

kevésbé rendszeresen látogatják őket. A különböző közösségi eseményeken nagyon gyakran 

vesznek részt családok, a nagyszülők előszeretettel viszik magukkal unokáikat is az 

érdeklődésükre számot tartó programokra. 

A települések szintjén sokkal sokrétűbb a probléma. Generációk közötti éles konfliktusok 

sehol sem voltak azonosíthatók, de felmerülnek olyan esetek, ahol az eltérő szabadidős 

igények nem minden korosztály számára jelentenek azonos vonzerőt; és ezt esetleg 

kölcsönösen szóvá is teszik. Nem ritka, hogy fiatalok segítenek egy-egy idősebb személynek 

éppen aktuális problémájukban (pl. bevásárlás után csomagok hazavitele). 

Természetesen településenként teljesen eltérő a helyzet, hogy miként tudnak a generációk egy 

közösségként működni. Vannak jó és rossz tapasztalatok egyaránt. A családon kívüli 

körökben a generációk közötti kapcsolatok nem feltétlenül elevenek, gyakorlatilag minden 

korosztály inkább a saját társaságában érzi jól magát.   

Az idősebb korosztályt érintve a helyi temetők állapotára vonatkozóan is tettünk fel 

kérdéseket. A helyi temető (vagy temetők) állapota egyik településen sem hagy kivetnivalót 

maga után. Minden önkormányzat kitűntetett figyelmet szentel a sírkertek gondozására, 

kaszálására, ha forrásaik engedik felújítására, karbantartására. Az elmúlt években pályázati 

forrásokból számos helyen megújultak a ravatalozók, új kerítések, zöldfelületek kerültek 

kialakításra. A kistérség minden településén mindenki rendezett és méltó körülmények között 

tudja elhunyt hozzátartozóit búcsúztatni, látogatni. 

 

8.6. Fiatalokhelyzetét érintő vélemények 

 

A településvezetői interjúkban az időskorúakra vonatkozóknál kisebb súllyal, a helyi fiatalok 

élethelyzetére, a térség népességmegtartó erejére vonatkozóan is tettünk fel kérdéseket. 

Minden település esetében megjelent a fiatalok elvándorlásának fontos problémája, amelyet 

egyöntetűen és kizárólagosan a helyben (közelben) elérhető munkahelyek hiányára, a nem 

versenyképes fizetésekre vezettek vissza a megkérdezettek. A kistelepülések szintjén az 

elvándorlás okaként az elérhető szolgáltatások hiánya is felmerül (óvoda, iskola, stb.). A 

magasan kvalifikált fiatalok körében főként a belföldi vándorlás a jellemző:egyetemi 

tanulmányaik színteréül szolgáló városokban igyekeznek boldogulni. Míg a középfokú, 

szakmai végzettséggel rendelkezők főként az ideiglenes vagy csaknem egész évre kiterjedő 

külföldi munkavállalást választják.  
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A településeknek viszonylag kevés lehetőségük van e negatív folyamatok ellensúlyozására, 

főként anyagi okok miatt. Zalaapátiban a kisgyermekes családoknak igyekeznek segíteni az 

újszülötteknek szóló babakötvény ajándékozásával, illetve iskolai tanulást támogató 

ösztöndíjakkal. Várvölgyön a fiatalok helyben maradását, vagy beköltözését segítendő 

közművesített házhelyek kedvezményes árú megvásárlásával próbálnak tenni valamit. Az 

1990-es években Zalaszántón is folyt hasonló parcellázás. 
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9. Civil és intézményi interjúk eredményei 

 

A kutatásunk során interjúkat készítettünk az aktív időskor témájához potenciálisan 

kapcsolódó intézmények, civilszervezetek, egyéb érintettek képviselőivel. Mivel e témára az 

egyes válaszadók szinte teljesen eltérő szemszögből látnak rá, így az interjúk eredményeit 

nem kérdéscsoportonként, hanem a megkérdezettek szerinti csoportosításban foglaljuk közre. 

Ezt indokolja, hogy az előzőektől eltérően közel sem kaptunk homogén válaszokat, amely 

szintén a megkérdezettek eltérő köréből adódik.    

 

9.1. Művelődési intézmények tapasztalatai 

 

Az interjúsorozatunk során felkerestük a Keszthelyi kistérség két meghatározó kulturális 

intézményének vezetőjét (Fejér György Városi Könyvtár, Goldmark Károly Művelődési 

Központ és Balaton Színház) vezetőjét és három kisebb, de aktívan dolgozó községi 

létesítményt is (Bókaháza, Gyenesdiás, Zalaapáti). 

A Fejér György Városi Könyvtár nem csak Keszthely, hanem a kistérség, illetve ma már Zala 

megye észak-keleti részének egyik legmeghatározóbb kulturális intézménye, amely az 

időskorúak aktív időtöltésének is meghatározó színtere. 

Ha csak a könyvtár alapszolgáltatását tekintjük, az intézmény beiratkozott olvasóinak jelentős 

hányada az idősebb generációt képviseli. (A közel 5000 beiratkozott közül mintegy 650 

tartozik a nyugdíjas korosztályhoz.) 

A könyvtár nem csak az olvasás területén célozza meg az időskorúakat. Rendszeresen szervez 

internet-használói tanfolyamokat, amelyet a korosabbak is szívesen látogatnak és 

megismerkednek a világháló alapjaival. 

Emellett az évente ősztől-tavaszig tartó kulturális programsorozatában a könyvtár, minden 

hónapban 4-5 alkalommal kínál igényes kikapcsolódási-művelődési lehetőséget az 

érdeklődőknek, amelyet legaktívabban szintén az idősek vesznek igénybe. 

A könyvtár nem csak Keszthely kistérség lakosságát látja el kulturális szolgáltatásokkal, 

hanem összesen 35 települést (Zalaszentgrót és Pacsa térségéből is). A városi könyvtár mind a 

35 település életében aktív helyet foglal el, a korábbi évek gyakorlatát követve központi 

normatívájából finanszírozva minden érintett helységben évente minimum két kulturális 

programot szervez, a helyi igényeknek megfelelően. E két rendezvény közül minimálisan egy 

célzatosan az idősebb generációt szólítja meg. 
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A könyvtár kiváló kapcsolatot ápol a térségi nyugdíjas szervezetekkel, bármilyen 

kezdeményezésüknek helyet biztosít, és széleskörű partnerségben működnek évek óta. 

Az intézményben megvalósuló programok közül egyesek csak az időseknek szólnak, hiszen 

az intézmény kiemelt céljának tekinti, hogy minél több embert érjen el ebből a korosztályból. 

Ezen felül a könyvtár a térség lakosai közötti kapcsolatok kiépítéséhez is hozzá kíván járulni. 

A kulturális programszervezés kapcsán az intézmény és munkatársai maximálisan igyekeznek 

az idősek időbeosztását, egyéni érdeklődését, az adott település adottságai is figyelembe 

venni. 

Mindezen rugalmasság és nyitottság ellenére a könyvtár részéről is tapasztalják, hogy nagyon 

nehéz az időseket egy-egy eseményre elhívni. Van egy kör, aki rendkívül aktív és minden 

eseményen igyekszik részt venni, de újabb érdeklődőket csak viszonylag kis számban sikerül 

megszólítani. A könyvtár vezetőjének álláspontja szerint a személyes kapcsolat a 

legfontosabb az idősek megszólításában, ilyen esetben sokkal szívesebben kimozdulnak 

otthonról és vesznek részt egy-egy eseményen.   

Keszthely város és térségének a városi könyvtárhoz hasonlóan meghatározó helye van a 

közművelődésben, az időskorúak aktív kikapcsolódásában a Goldmark Károly Művelődési 

Központ és Balaton Színháznak. Ez az intézmény szintén külön hangsúlyt fektet az idős 

generációk megszólítására, de emellett számos olyan programot is nyújtanak, amely minden 

korosztály számára érdekes lehet. Ezeket az eseményeket számos egyéb rendezvény egészíti 

ki, amelyekre szívesen elmegy az idősebb korosztály is (kiállítások, táncprogramok). 

A művelődési központ helyet ad számos szakkörnek, művészeti csoportnak is, amelyek 

tagsága elég nagy arányban az idősebb korosztályból kerül ki (pl. fafaragó, kerámia, varró, 

stb. szakkörök). 

Az idősek hetén kívül több olyan eseménysorozat is van a színházban, ahol átlagon felül 

képviseltetik magukat az idősek, annak ellenére, hogy nem csak nekik szólnának a 

rendezvények. Ilyenek pl. az ún. Nők hete, vagy Egészség hét elnevezésű programok is. 

Az intézmény legaktívabb látogatói az idősek, olyannyira, hogy más korosztályok (20-30 év 

közötti fiatalok) esetleg hiányoznak is látogatók közül. A művelődési központ életében is 

feltűnő, hogy többé-kevésbé állandó az a kör, akik rendszeresen megjelennek egy-egy 

eseményen; ritkábban újabb vendégeket is sikerül megnyerni. 

A művelődési intézmény Keszthely város önkormányzatánakfenntartásában működik, így 

elsősorban a városban élő célközönséget célozza meg programjaival. Egy-egy esemény 

kapcsán a környező települések lakosait is sikerült elérni, adott esetben szívesen vesznek részt 
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a programokon. A külföldiek (különösen a külföldi idősek) részére jelenleg nem kínál külön 

programokat az intézmény.     

A kisebb települések művelődési intézményei hasonló tapasztalatokról tudtak beszámolni. A 

fő kultúrafogyasztó réteg, akik szinte minden eseményt látogatnak, az idősek. Mindegyik 

településen jelen van az a többé-kevésbé állandó létszámú kör, akik lelkesen vesznek részt a 

programokon. E csoportokon kívül nagyon nehezen szólíthatók meg az egyéb idős lakosok, 

ha csak egy-egy speciális program nem érdekli őket, akkor nem szívesen vesznek részt a 

közösségi eseményeken. A kisebb településeken a személyes megkeresésnek, megszólításnak 

nagyon nagy szerepe van. Nem elegendő a programokat a helyi médiumokban reklámozni, 

hanem nélkülözhetetlen a közvetlen kontaktus.       

„Igaz az, hogy az idősebbeknél fontos a személyes kontaktus, ha személyesen meg vannak 

szólítva, sokkal szívesebben eljönnek. A szórólapozás nagyon jó, minden házhoz odakerül, 

elolvassák a programokat, de az idősebbek még várják a személyes megkeresést, és 

igyekszünk is ennek eleget tenni, amennyire lehetséges.” 

 

9.2. Nyugdíjas szervezetek tapasztalatai 

 

Az interjúk során négy időseket tömörítő szervezetet kerestünk fel közvetlenül. Három 

nyugdíjasklubot (Keszthelyen és Vonyarcvashegyen) és egy ernyőszervezetet a Zala Megyei 

Idősügyi Tanácsot. 

A nyugdíjasklubok elsősorban a tagságuk számára kínálnak aktív időtöltési lehetőséget. Ezek 

a szervezetek általában heti rendszerességgel szerveznek összejöveteleket, de a tagság 

körében rendszeresek az informális találkozók, kapcsolatok is. Változó, hogy hányan vesznek 

részt egy-egy ilyen közösségi eseményen, általában a tagság nagyobb részét meg tudják 

szólítani. 

Az aktív időtöltés keretében a nyugdíjas klubok kézműves, művészeti, kulturális, zenei, sport 

stb. köröket tartanak fenn. Kirándulásokat, programokat szerveznek; vagy csak az együttlét 

öröme jelenti az aktív kikapcsolódást. 

Bár ezek a nyugdíjas szervezetek a kistérség időskorú lakosságának csak elenyésző arányát 

képviselik, de mégis nagyon fontos szerepük van. Egyrészt az adott települések közösségi 

életének kikerülhetetlen részei: részt vesznek a különböző eseményeken, saját műsoraikkal, 

alkotásaikkal színesítik a helyi kulturális kínálatot. Emellett ösztönzőleg hathatnak a kevésbé 

aktív idősekre is, hogy érdemes valamilyen közösségi szerveződéshez csatlakozni. 
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A nyugdíjas szervezetek részére jelenleg a legnagyobb problémát a szűk anyagi mozgásterük 

okozza, amely a programszervezésben erősen meghatározza lehetőségeiket. Tapasztalatuk, 

hogy ha valamilyen anyagi kiadással járó esemény kerül sorra, a tagságuk köréből jelentősen 

kevesebben vesznek részt rajta. 

A negyedikként felkeresett Zala Megyei Idősügyi Tanács egy megyei ernyőszervezet, amely 

elsősorban a megyei önkormányzat mellett működik tanácsadó, véleményformáló 

testületként. A Keszthelyi kistérség területéről jelenleg még nincs tagszervezetük, de ennek 

ellenére az egész Zala megye időseket érintő kérdéseiben igyekeznek megszólalni. Fontos és 

szimbolikus vállalt feladata a Tanácsnak, hogy minden évben kiosztja az idősbarát 

önkormányzat díjakat azoknak településeknek, akik pályázatukban bemutatják, hogy a 

kötelező szolgáltatásokon túl mit tettek az idősekért. Az Idősügyi Tanács, mint 

véleményformáló szervezet az aktív idősödés gyakorlatának népszerűsítésében fontos partner 

lehet.    

 

9.3. Egyházi élet szerepe 

 

Az idős korosztály számára az egyházi életben történő részvétel jelentős aktivitási tényező. 

Azon túl, hogy az idősebbek rendszeresen látogatják a miséket és istentiszteleteket, a 

templom a helyi egyház köré szerveződött eseményeknek is aktív részese. A különböző 

egyházi ünnepek megtartása, vallási célú kirándulások, egyéb közösségi események az idősek 

számára rendszeres programot jelentenek. Az aktív idősödés gondolata elválaszthatatlan az 

egyházaktól, vallási közösségektől.  
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10. A demográfiai változások hatása Ausztriában a Schneebergland 

kistérség példája alapján 

 

10.1.Ausztria lakossága öregszik
17

 

 

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 a nagyarányú bevándorlással sem 

egyenlíthető ki mindenhol.  

Az öregedés mértéke Ausztria különböző régióiban más és más. A lakosság öregedésének 

általános trendje egyes régiókban korábban jelentkezik, mint másutt. A regionális vándorlási 

folyamatok az öregedés hatását fokozhatják: a fiatal keresőképes lakosság elvándorlása, 

illetve tanulmányi célú elköltözése az agglomerációs és ipari térségektől gyorsítja a népesség 

öregedését, így tehát a képzési és munkahelykínálat koncentrálódása a központi térségektől 

távol eső területeken fokozódó öregedéshez vezet. Ezeken a 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 találhatók 

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 fiatalkorú népesség folyamatos növekedése 

által érhető el a lakosság fiatalos 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 

                                                 
17

 A fejezetet a Bécsi Egyetem munkatársai, Elisabeth Gruber és Kathrin Gruber írták. 
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visszafordíthatatlan folyamat és előbb-utóbb Ausztria minden régiójában bekövetkezik majd, 

a fenti problémákkal elkerülhetetlenül szembe kell nézni. 

 

10.2.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 évek során 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 24. 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 tagjainak 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 munkáshiány 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 
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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 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 befogadás és részvétel 

intézményesített segítése.  

 

10.3.Az idősödő társadalomban rejlő potenciálok 

 

Az utóbbi évtizedekben számos szakmai vita zajlott a tény körül, hogy az idősebbek ma 

tovább élnek, egészségesebbek, aktívabbak és az intézményesített nyugdíjrendszer fejlesztése 

és bővítése miatt pénzügyileg jelentős részben függetlenek. A nyugdíjba menetel 

szokásosidőpontja 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 életkornak” nevezte ezt az időszakot és ezáltal egyben elhatárolta azt a nagyon idős 

kortól, a „negyedik életszakasztól”. 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.Az emberek egyre magasabb életkort értek 

meg és az átfogó nyugdíjrendszereknek köszönhetően anyagi függetlenségük biztosítva volt, 

aminek révén jobb életminőségre tehetnek szert.  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 (vö. Laslett 1995, Wurm 

et al. 2013, Kruse&Wahl 2010, Phillipson 2013).  

Az ActiveAgeing projekt középpontjában épp ezek a „fiatalabb idősek” állnak, miközben a 

cél a lakosság öregedésében rejlő potenciálok felismerése és ezek támogatása.  

 

10.4.A Schneebergland kistérség a lakosság öregedésének tükrében 

 

Amint már a bevezetőben is említettük, a demográfiai változás eltérően jelenikmeg Ausztria 

különféle területein. Ennek oka a települések eltérő fejlődése: egyes helyeken intenzív 
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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 kistérséget választottuk ki mintaterületnek a demográfiai kihívások 

feltérképezése érdekében. A magyar Keszthely kistérséggel közösen vizsgáltuk meg az 

öregedéssel járó feladatokat. Az idősebbeket és a fiatalokat közel hozó tevékenységek mellett 

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

tényező állnak a vizsgálódás középpontjában.  

Schneebergland kistérség, amely Bécstől délre helyezkedik el, 18 településből áll. A 

kistérségben 2011 év elején összesen 27.100 fő lakott. A jó közlekedési kapcsolatokkal 

rendelkező települések lakossága nőtt; van, 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 kistérség déli 

része hegyvidéki, 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 képzettségük, valamint munkájuk miatt hagyják el 

származási településeiket. Ennek ellenére a kistérség egészében az elmúlt 2 évtized során a 

népességszám nőtt. 

A népesség növekedése nagyrészt az odavándorlásból ered, hiszen a születésszám a 18 falu 

közül csak hatban haladja meg a halálesetek számát és ott is csak csekély mértékben, ami 

összességében természetes népességfogyást jelent. A 2011-es vándorlási egyenleg egészében 

pozitív volt, a lakosság száma a régióban 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.  

Alsó-Ausztriával összehasonlítva a vizsgált kistérség korösszetétele (lásd 24. ábra) a fiatalabb 

évjáratok kicsit alacsonyabb népességszámát mutatja és ezzel a lakosság kissé fokozott 

öregedésére következtethetünk. A kistérséghez tartozó települések korösszetételének 

alakulását vizsgálva (lásd 25. sz. ábra) ugyanaz a trend látható, amely Ausztria több 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. 
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24. ábra 

Schneebergland régió illetve Alsó-Ausztria tartomány népességének korösszetétele 

 

(saját ábra, adatforrás: StatistikAustria) 
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25. ábra 

Az egyes korcsoportok arányának alakulása Schneebergland kistérségben 1971-2011 

között 

 

(saját ábra, adatforrás: StatistikAustria) 

 

Schneebergland kistérségben az öregedési folyamat alakulása területtől függően eltérő 

mértékű, aminek oka a fent említett különbségekből adódik. Az eltérő mértékű odavándorlás 

kapcsán: az egyes településeken más és más az idősebb népcsoportokhoz tartozó személyek 

száma. HoheWand, Höflein an der HohenWand, 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 2.  táblázat).  
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2.táblázat 

A lakosság korösszetétele százalékos arányban, 2001-2011, Schneebergland településein 

  

2001. 2011. 
0-19 év 20-44 év 45-64 év 65 év 0-19 év 20-44 év 45-64 év 65 év 

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 36,7 26,3 13 21,8 32,9 28,6 16,8 

Schrattenbach 23,9 30,6 25 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 HohenWand 22,5 36,1 25,3 16,2 19,1 34,8 28,5 17,6 

BadFischau-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 

HoheWand 23,3 36,2 23,8 16,7 20,8 33,3 29,6 16,3 

MarktPiesting 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 

Muggendorf 24,2 34 26,7 15 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 

RohrimGebirge 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 21,1 

Waldegg 25,4 35,5 24,2 14,9 20,7 32,7 28,5 18,2 

Winzendorf-Muthmannsdorf 22 36,3 25,4 16,3 19,6 33 28,7 18,7 

Schneebergland 22,4 34,7 25,5 17,3 20,2 31,2 28,9 19,7 

Alsó-Ausztria tartomány 23,1 36,1 24,7 16,1 20,9 32,4 28 18,7 
(Saját szerkesztésű ábra.Adatforrás: StatistikAustria) 

 

Schneebergland kistérség lakossága – akárcsak egész Ausztria lakossága – az elkövetkezendő 

években demográfiai szempontból öregedni fog. Ausztriábannapjainkban 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 közvetlen vagy 

közvetett módon érinti. 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 kiaknázni. 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.  
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10.5.Öregedés Schneeberglandban – az ActiveAgeing projekt 

 

2013 májusában 50 idősebb Schneeberglandi lakossal készült kérdőív a jelenlegi és a jövendő 

életminőségükre vonatkozólag. A kérdőív 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 

vizsgálatbanrésztvevők válaszai segítenek feltérképezni Schneeberglandban a korosztályos 

lehetőségek és struktúrák erősségeit és gyengeségeit és következésszerűen a problémák és a 

fejlesztési szükségletek feltárását. A vizsgálatokra a térség 3 településén került sor. A 

kiválasztott helyszínek visszatükrözik Schneebergland kistérségi eltéréseit a kihívások 

tekintetében és jellemző rájuk a népesség alakulásának, illetve az öregedésnek az eltérő 

dinamikája és oksági helyzete. Egyidejűleg Schneebergland 3 mikrorégiójának központi 

települését reprezentálják, amelyek elérhetősége és ellátottsága viszonylag jó. Bár a 

megkérdezés eredményei ilyen módon nem tekinthetők reprezentatívnak, arra mindenképpen 

alkalmasak, hogy hangulati monitorként szolgáljanak a kistérségben és a kérdés jövőbeli jobb 

megértését szolgáló felismerésekhez vezessenek. Azinterjúk 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 Schneeberglandon belül egy másik településéből jelenlegi lakhelyére, 
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további 5 % pedig hazatérő. Utóbbiak eredetileg a térségből származnak, majd hosszabb időn 

keresztül máshol éltek, majd végül visszatértek Schneeberglandba. Beköltözöttnek kb. a minta 

31 %-a tekinthető; ők kívülről (nagyrészt Bécsből) odaszármazott személyek. A 

megkérdezettek 86 %-ának van barátja, családja és/vagy ismerőse a kistérségben, 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 

Schneeberglandra is jellemző. 

A megkérdezettek 95 %-a, vagyis abszolút többsége hátralévő 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 bentlakásos gondozóintézmények 

tulajdonképpen nem az aktív és önálló életről szólnak, mint inkább 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 
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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 biztosítása a lakhely 

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

helyben való elérhetősége, amire a vizsgálat során rákérdeztünk. 

A jelenlegi 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 BadFischau-

Brunnban válaszolták néhányan, hogy a helység központjában nincs nagyobb bolt, illetve 

bizonyos kiskereskedelmi ágazatokat hiányoltak, mint a zöldség-gyümölcs bolt, a vegyesbolt, 

illetve ruházati üzlet, vagy akisipariszolgáltatások 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 segíthetnek az ellátás biztosításában akkor is, ha 

esetleg problémák merülnének fel a mobilitással.  

A nagyfokú helyben maradás, mint az adott településen, illetve kistérségben való általános jó 

közérzet indikátora mellett az ellátási helyzettel való nagymértékű elégedettség is 

megállapítható volt tehát. A megkérdezettek 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 
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közlekedés, illetve az autóval való önálló mozgást sorolták a potenciálisan fokozódó 

nehézségek körébe. Schneeberglandról 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 kistérség 

nem központi területein is biztosítva legyenek a megfelelő egészségügyi szolgáltatások és 

elérhető legyen a napi szükségleti cikkekkel való ellátás.  

 

Mobilitás 

A közellátás intézményei és infrastruktúrái körében 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 vizsgálatigazolja 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 kistérségben, 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 megkérdezettek 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 
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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 az 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 ne 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 kistérségben 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 falujuk vonatkozásában, hogy az összetartás inkább gyenge. Ez a kifejezett 

pozitív értékelés kétségkívül összefügg a helyben maradás és a településen és a térségben való 

társadalmi beágyazottság magas szintjével: a legtöbb megkérdezett barátai, rokonai és 

ismerősei nagy része (49%) is ugyanott vagy a kistérségben 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 
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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 labdarúgó 

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 kistérségben 

Az idősödéshez kapcsolódó legnagyobb személyes kihívás Schneebergland kistérségben 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, 
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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 

területeken 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.  

 

10.6.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 
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korhatárok koncepciójára hívja fel a figyelmet. Miközben a korstruktúra legtöbb vizsgálata, 

akárcsak az előrejelzések, fix korhatárokon alapuló kronologikus 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 és 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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11. Összegzés – következtetések 

 

A közel hat hónapig tartó aktív időskor vizsgálatunk többnyire igazolta előzetes 

várakozásainkat és azokat a szakirodalmi megállapításokat és statisztikai adatokat, amelyek a 

hazai idős népesség társadalmi jellemzőiről szólnak. Ugyanakkor a térség népességmegtartó 

ereje kapcsán vizsgált ifjúsági társadalmi réteg jellemzői olyan mértékben negatív értékű 

eredményeket hoztak, amely alulmúlta előzetes várakozásainkat. A kiemelkedően magas 

elvándorlási opció nagyon sokat elárul a helyben élő ifjúság közérzetéről. 

Az elért vizsgálati eredményeknek köszönhetően a kutatásunk elején feltett mindegyik 

elemzési kérdés megválaszolása módunkban áll. Az egyes információgyűjtési eszközök révén 

elért eredmények között nem találtunk ellenmondásokat: az interjúk, a kérdőíves vizsgálat, az 

adatelemzés és szakirodalom adatai kölcsönösen alátámasztják egymást.     

 

Milyenek a kistérség társadalmának alapvető demográfiai jellemzői, különös tekintettel az 

idős és fiatal korosztályra? 

A népességtudományi szempontú statisztikai adatelemzésünk igazolta az interjúk során 

meghatározott szubjektív értékítélet eredményeit. 

Ma Magyarország területén belül a Balaton térsége az egyik leginkább elöregedő terület, 

amely alól a Keszthelyi kistérség települései sem kivételek. Az országos folyamatokat 

kiegészítve a helyi társadalom elöregedését több jelenség fokozza: egyrészt a térségbe 

települő belföldi és külföldi nyugdíjasok száma, másrészt a fiatalok ideiglenes, vagy végleges 

elvándorlása. 

A fenti folyamatokkal összefüggésben a kistérségben élő népesség természetesváltozására a 

születések és a halálozások gyakorisága lapaján a fogyatkozás jellemző, a halálozások száma 

évről évre meghaladja a születések számát. A népességcsökkenés mértékét az egyébként 

országosan is jelentős arányú betelepülés sem tudja teljesen kompenzálni. Ennek 

köszönhetően a 2000-es évek közepéig a kistérség népessége rohamos tempóban fogyott, az 

elmúlt években a nagyobb arányú betelepülésnek köszönhetően lassú növekedés 

tapasztalható. (Természetesen a települések szintjén jelentősen eltérőek a folyamatok.) 

Napjainkban mintegy 35 ezer lakosa van a Keszthelyi kistérség 16 településének. 

A megállapításaink szerint a fiatalokat érintő legjellemzőbb demográfiai folyamat az 

elvándorlás. Az interjúk és a kérdőíves vizsgálat elemzésének eredményei is alátámasztották, 

hogy az elvándorlás legmeghatározóbb oka a megfelelő munkahelyek hiánya. 
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Ebből következően a magasan kvalifikált fiatalok elsősorban a hazai nagyvárosokba 

költöznek, míg a szakmai képzettséggel bíró álláskereső fiatalok szezonálisan, de nagyon 

jelentős arányban egész évben külföldön vállalnak munkát és telepednek le. Ezek a 

folyamatok középtávon a térség gazdaságára is kihatással lesznek, hiszen a munkaképes korú 

és szakképzett lakosság hiánya alapvetően meghatározza a további lehetőségeket. 

 

Az aktív idősödés komplex megközelítése szerint (gazdasági, társadalmi, közösségi, 

szabadidő, ellátórendszer, stb.) mi jellemzi a helyi idős generáció helyzetét? Az aktív 

időskornak milyen lehetőségei és megnyilvánulásai vannak a kistérség területén? A térségben 

élő idős külföldi állampolgárok milyen formában csatlakoznak a települések életébe? 

Kutatásunk fő fókusza a kistérségi idős népesség aktivitásának feltérképezésére irányult.  

Ezzel kapcsolatban, a könnyebb értelmezhetőség érdekében az alábbi három aktív időskort 

jellemző kategóriát állítottuk fel a nemzetközi szakpolitikai dokumentumok alapján.   

- Gazdasági aktivitás: elemei az időskorúak rész, vagy teljes munkaidős munkavégzése, 

a minél későbbi nyugdíjba vonulás, a jövedelemtermelő munka, tapasztalatátadás, stb. 

- Társadalmi szerepvállalás: az idősek közösségi, közéleti, kulturális, politikai, civil 

életben betöltött fokozott szerepe. 

- Biztonság: egészségi állapot, egészségügyi és szociális ellátórendszer, közbiztonság, 

egyenlő hozzáférés, anyagi biztonság; helyi és országos szakpolitikai intézkedések az 

aktív időskor elősegítésére. 

Mindezekkel kapcsolatban az alábbi megállapításokat tehetjük. 

Gazdasági értelemben egy szinte teljes mértékben passzív idős korosztályt találtunk, amely 

megfelelt az előzetes várakozásainknak. Az országos átlaghoz hasonlóan Keszthely 

térségében is nagyon jellemző a lehető legkorábbi nyugdíjba vonulás, amely a helyi adatok 

szerint általában 60 éves korra tehető. Ebből eredően vizsgálatunk alapján az idősek legfőbb 

jövedelme különböző állami juttatásokból származik. A 60 évnél idősebb korosztálynak csak 

kis hányada van még állásban, ezzel együtt kutatásunk megállapításai szerint a nyugdíj 

melletti munkavégzés, vagy bármilyen más jövedelemszerző tevékenység rendkívül ritka a 

körükben. Ennek ellenére a kistérség időseinek harmada szeretne valamilyen alkalmi vagy 

rendszeres jövedelemszerző munkát végezni, amelyre jelenleg nincs meg a lehetősége. 

A társadalmi szerepvállalás és részvétel tekintetében is egy döntő többségében passzív idős 

társadalmat találunk. A különböző, időseket tömörítő, vagy őket a soraiban váró egyesületek a 

helyi idős lakosok töredékét fogják össze. Ugyanakkor ezek a hivatalos vagy informális 

együttműködések, mint fentebb már utaltunk rá, nagyon fontos meghatározói egy-egy 



111 

 

település kulturális működésének, közéletének. Közösségi szempontból továbbra is mozgósító 

erőt jelentenek az egyházak, vallási események. A társadalmi szerepvállalás esetében az 

önkéntes segítőtevékenységet végzők alacsony aránya is jellemző. 

A társadalmi biztonság összetett kérdése részben olyan téma, amely országos szakpolitikai 

intézkedések függvénye is. A helyi szféra tekintetében nem tártunk fel olyan problémákat, 

amelyek ténylegesen gátló tényezőként jelentkeznének: a helyi alapszintű ellátórendszer 

működik és a kistérség közbiztonsága is megfelelő. Ezzel együtt a helyi időskorú lakosság 

egészségi állapota (országos értékekhez hasonlóan) rendkívül rossz, amely alapvetően 

meghatározza, hogy egy-egy egyén munkaképességének és egyéb vonatkozású társadalmi 

aktivitásának lehetőségeit is. Hasonlóan meghatározók Magyarországon aNyugat-Európához 

képest alacsony nyugdíjak, amelyek a mindennapos önfenntartást fedezik, de egy-egy, ezen 

túlmenő külön feladat felvállalására már nem elegendők. 

Mindezekből kiindulva az aktív időskor szempontrendszere szerint a Keszthelyi kistérségben 

egy többnyire passzív helyi időskorú társadalmat tudunk meghatározni. 

Ezek mellett a személyes körben végzett aktivitások jelentősen dominálnak: az idősek 

körében általános a háztartás fenntartása, a család segítése, a kerti munkák, haszon- és 

hobbiállatok tartása, valamint a kultúrafogyasztás. Ezeket figyelembe véve egy sokkal 

aktívabb idős korosztályt állna módunkban leírni, ugyanakkor ezek a tevékenységek, az aktív 

időskor szakpolitikai szempontrendszerének nem feleltethetők meg. 

A településeken készített interjúink részben árnyalják a fenti képet. A helyi idős korosztály 

alapvetően két rétegre oszlik, az aktívakra és passzívakra.  

Minden településen jelen van egy rendkívül aktív réteg, akik a helyi közélet, művelődés és 

kultúra elválaszthatatlan részei. Ők a szabadidejük nagy részét közösségi eseményeken töltik.  

Ellentétes póluson azok jelennek meg, akik gyakorlatilag semmilyen eseményen, programon 

nem jelennek meg, nincsenek jelen a település közösségi életében. Távolmaradásuknak 

számos oka lehet: habitusuk, másfajta érdeklődésük, egészségi állapotuk, vagy éppen 

időigényes elfoglaltságaik vannak.  

Mindkét csoportot részben lefedve létezik egy nagyon jelentős kör, amely aktivitását nem a 

közösségben éli meg. Valószínűleg a kistérség időskorú lakosságának legjelentősebb rétegét 

ők alkotják. E csoport tagjai elegendő elfoglaltságot találnak családjuk, háztartásuk, kertjük, 

hobbijuk vagy bármilyen más kötelességük körében.  

A csoportok közötti határok természetesen teljesen átjárhatók. Az, hogy alapvetően melyik 

csoport az időskorú lakosságból mekkora réteget fed le az településenként és időszakonként 

változhat. (Pl. tavasztól őszig nagyon sokakat a kertjük, családjuk köt le, de télen 
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előszeretettel vesznek részt közösségi eseményeken). A közéletileg, közösségileg aktív idősek 

minden településen elég szűk réteget fedhetnek le korosztályuk képviselőiként. A 

magánéletükben aktív idősek valószínűleg a legszélesebb, ugyanakkor a legkevésbé 

megbecsülhető arányú, sokszínű réteg. Míg a teljesen passzívak esetleg kevesen vannak, de 

ők csak kistelepülések esetén alkotnak igazán szembeötlő kört.  

A kistérség településein élő külföldi idősek helyzete speciális. Jelentős részük passzív, azonos 

anyanyelvű lakosokkal együtt töltik Magyarországon az idejüket. Ezzel együtt több 

településen van olyan réteg, akik igen komoly társadalmi aktivitást mutatnak.      

 

A kistérség népességmegtartó erejének és a várható tendenciáknak megfelelően a helyi 

társadalom fiatal tagjai előtt milyen lehetőségek vannak, milyen elképzelések vezetik őket? 

A kistérség ifjúsági társadalmának vizsgálata nagyon hasonló eredményeket hozott az 

országos nagymintás ifjúsági kutatás megállapításaival.  

A helyi fiatal generáció is komoly egzisztenciális problémákkal küzd, nagyon sokan közülük 

már átélték a munkanélküliség állapotát. Számukra meghatározó, hogy hiányoznak a 

megfelelő munkahelyek a térségből, amely igen komoly ösztönző tényezőként hat 

elvándorlásukban. Ezzel együtt a családon belüli kapcsolataik többnyire megfelelően 

működnek, amely komoly kohéziós erőt is mutat. 

 

A feltárt folyamatok milyen hatással lesznek a térség népességmegtartó erejére és 

versenyképességére? 

A fenti elemzésünk nyomán megállapítható, hogy a térség népességmegtartó ereje már a 

korábbi évtizedekben megtört, hiszen az 1990-es évektől folyamatos volt a népesség fogyása, 

amelyben az elvándorlás igen komoly szerepet játszott, és játszik jelenleg is. 

A magas életminőséget nyújtó lakókörnyezet, a táj értékei, a turisztikai szolgáltatások olyan 

vonzerőt jelentenek, amelynek folytán a Keszthelyi kistérség (bizonyos települései) továbbra 

is a betelepülők kedvelt célpontja. (Ugyanakkor a betelepülő idősek nagy száma tovább 

deformálja a térség népességének életkor szerkezetét.) 

Mindez hosszabb távon a gazdasági versenyképességet rontja. A munkaképes korú lakosság 

számának csökkenése egy idő után óhatatlanul a gazdaság bővülésének (vagy működésének) a 

gátja lesz, amely a helyi adórendszeren keresztül a turisztikai szolgáltatások fenntartásáig 

szinte minden szektorra kihatással lehet. Ugyanakkor az itt élő és betelepülő idősek nem 

hatnak igazán ösztönzőleg a fogyasztásra. Annak ellenére, hogy az egyes vélemények szerint 

főként a jobb módú nyugdíjasok választják új lakhelyül Keszthely térségét, számuk ahhoz 
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márnem olyan tömeges, hogy jelentős keresletélénkítést tudjanak generálni a helyi piacon. A 

turistáktól eltérően feltehetőleg a fogyasztási szokásaik sem olyan jellegűek, hogy a helyi 

szolgáltató szektor jelentőségének növelésében tényleges szerepük lenne. (Ezek 

alátámasztására további empirikus kutatásokra lenne szükség.)        

 

Egy készülő aktív időskor stratégiához milyen beavatkozási pontokat tudunk kiemelni? 

Az aktív időskorra vonatkozóan a fentiek alapján egy SWOT – táblázatban összefoglalva az 

alábbi megállapításokat tehetjük.  

 

3.táblázat 

Az aktív időskor helyi jellemzői 

Erősségek 

-  A Nyugat-Balaton helyi társadalmának 

egyre nagyobb arányát kitevő és szerteágazó 

rekrutációjú időskorúak számottevő tudással 

és tapasztalatokkal rendelkeznek. 

- Időskorúakra irányuló figyelem az 

önkormányzatok részéről. 

- A kultúrafogyasztás sokszínű és nagyszámú 

lehetősége. 

- Elfogadhatóan működő alapszolgáltatások. 

- Aktív és településeken beágyazott időseket 

érintő civil szervezetek.  

Gyengeségek 

- A státuszcsoport jövedelmi helyzete 

csaknem kizárólagosan a nyugdíjakra 

korlátozódik, mely források többnyire csupán 

a napi önfenntartásra, az életben maradáshoz 

elegendőek. 

- Az időskorúak nagyfokú passzivitása. 

- Az időseket nagy számban megszólítani 

képes fórumok hiánya.  

-Hiányzó idősbarát munkahelyek 

(részmunkaidő, speciális igények). 

- Az aktív idősödés gyakorlatához hiányzó 

elképzelések, források.  

- Az aktív idősödés szempontjából nem 

megfelelő országos szakpolitikai 

intézkedések (pl. nyugdíjrendszer szabályai) 

Lehetőségek  

- Az idősek gazdasági aktivitás iránti mért 

igénye (részmunkaidős foglalkoztatása) 

- Az önkéntesség segítőtevékenység 

megszervezése, gyakorlatának népszerűsítése 

és kiterjesztése. (a mért szándékok alapján) 

Veszélyek 

- A kistérség népességének várható további 

idősödése. 

- Generációk közötti feszültség kiéleződése 

idősbarát munkahelyek támogatásával. 

- A helyi civil szféra ellentétei.  
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- A civil szektor erősítése az idősek 

megszólítása érdekében. 

- A generációk közötti kapcsolatok 

kihasználása és erősítése. A tapasztalatátadás 

szervezett formában. 

- A háztartási körben tapasztalt gazdasági 

aktivitások támogatása (kertművelés, 

turizmusgazdaság). 

- Az idősek szerepének megerősítése a 

turisztikai ágazatokban. 

- Az aktív időskorra irányuló európai szintű 

figyelem. 

- A foglalkoztatás bővítésének deklarált 

szándéka az EU és Magyarország részéről is.   

 

- A szociális és egészségügyi rendszer 

finanszírozási nehézségei az 

önkormányzatok részéről. 

- A nyugdíjrendszer nem aktivitást ösztönző 

átalakítása. 

- Nyugdíjak vásárlóerejének csökkenése.  

- A nyugdíjbiztosítási rendszer 

fenntarthatatlanná válik a csökkenő arányú 

befizetők és a növekvő arányú 

kedvezményezettek közti olló 

továbbnyílásával. 

 

 

Az ausztriai és amagyar eredmények összehasonlítása csak korlátozottan lehetséges, de 

néhány alapvető megállapítás tehető. Az idősödő társadalomban rejlő veszélyek még egy, a 

hazainál jobb körülmények között élőnépességet is veszélyeztetnek. A kistelepülési létből 

eredő problémák, az elzártság, az oktatási intézményekés munkahelyek területi 

koncentráltsága bizonyos mikrorégiókban mindkét országban a fiatalok elvándorlását erősítik, 

amelyek egy-egy térség idősödését gyorsítják. Bár Ausztriában a kiterjedt és gyorsan reagálni 

képes szociális védőháló egészen más lehetőségeket biztosít, mint a hazai, de mindkét ország 

időskorúiban közös, hogy önálló életvitelüket a lehető legtovább fenn szeretnék tartani. A 

társadalmi változások mindkét országban abba a (rendkívül hasonló) irányba mutatnak, 

hogyegyrészt az idősek társadalmi és gazdasági helyzetét és szerepét, másrészt a nagy 

társadalmi ellátó rendszerek működésének módját újra kell gondolni. 

Projektünk keretében önálló munkában kerül sor az aktív időskor témájához kapcsolódó helyi 

és kistérségi feladatok, javaslatok és megvalósítható helyi intézkedések részletes 

közzétételére, azonban néhány ajánlást kiadványunk zárásaként is megfogalmazhatunk. 

A lakosság öregedésével a jövőben együtt járó feladatok ellenére nem szabad megfeledkezni 

arról, hogy ez a folyamat új dimenzióba helyezi az egyre hosszabbodó emberi élet utolsó 

szakaszainak jelentőségét az egyén, a család, valamint a szűkebb-tágabb gazdasági és 

társadalmi környezet számára egyaránt.Annak érdekében, hogy a hasonló demográfiai 
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folyamatokon áteső, sok tekintetben azonos helyzetben levő helyi társadalmak és 

nemzetállamok a jelenség által előállt problémával a legsikeresebb módon birkózzanak meg, 

átgondolt és egymáshoz illeszkedő megújult helyi (önkormányzati és civil), regionális, 

nemzeti és európai szakpolitikára van szükség a foglalkoztatás, az egészségügy, az oktatás-

képzés, a szociális infrastruktúra (benne a társadalombiztosítás), de még a turizmusgazdaság 

területén is.E munka az Európai Unió szintjén már megkezdődött. Példa rá a jelen projekt 

számára kereteket biztosító program, a több (egyebek mellett egészségügyi, szociális) 

szekcióból álló „PERSPECTIVES ON AGEING”-program,
18

vagy éppen az európai régiók 

tucatjaiban jelenleg is zajló TOURAGE-projekt.
19

 E projektek eredményeinek, 

tapasztalatainak összegzése fontos adalékai lehetnek ezeknek a közeljövőben bizonyára 

megfogalmazódó szakpolitikáknak. 

Az uniós szintről kezdeményezett útkeresést egészíthetik ki a nemzetállami szintű 

programalkotások, de indokolt és tapasztalataink szerint lehetséges is az alulról 

szerveződő,közösségi kormányzás
20

modelljében történő problémamegoldás lehetőségeinek 

vizsgálata. A közösségi kormányzás lényege az, hogy a közös cél érdekében közös erőforrást 

használók autonóm módon maguk alakítják ki saját erőforrásaik, lehetőségeik 

hasznosításának szabályát, egyszersmind maguk ellenőrzik, ill. kényszerítik ki azok 

betartását. A helyzetelemzésben körvonalazott eredmények (az adatközlők 28 %-aérzi magát 

olyan tudás birtokosának, amelyet szívesen átadna, vagy akár tanítana is) alapján e modell 

ajánlható az időskorúak tapasztalatainak, praktikus tudásának egymás számára szolgáltatások 

formájában történő átadásához. Az 6.9. fejezetben (önkéntesség, karitativitás) került 

ismertetésre az, hogy ki, milyen speciális szaktudással rendelkezik, és az is, hogy ezek közük 

hányan, milyen karitatív tevékenységgel lennének mások segítésére. Ebből a potenciálból 

meglátásunk szerint nyilvános önkéntes csoportos önsegélyző szerveződés hozható létre 

szolgáltatás-jegyzékkel, elérhetőségekkel – megfelelő minőségbiztosítás és közösségi kontroll 

mellett. 

Munkánk lezárásaként hangsúlyozni kívánjuk, hogy a népesség öregedése legalább annyi 

pozitív lehetőséget jelent, mint amekkora kihívást hoz a közösségek és államok számára. 

Mindezek feltárása és kiterjesztése a társadalom minden tagjának közös feladata lesz.    

 

 

                                                 
18

„PERSPECTIVES ON AGEING”(Highlevelconferenceonhealt end long-termcare) EU 
19

 TOURAGE (INTERREG IV C 1031R4; DevelopingSeniorTourisminRemoteRegions) 2012-2015 
20

Ostrom, E.:UnderstadingInstitutionalDiversity. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2005. 
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12. Német nyelvű összefoglaló 

 

Zusammenfassung - Folgerungen 

 

Die Ergebnisse unserer fast 6 Monate andauernden Erhebung zur Aktiven Alterung haben 

unsere vorausgehenden Erwartungen und die Merkmale der die ältere Bevölkerung von 

Ungarn beschreibenden Angaben in der Fachliteratur und in der Statistik überwiegend 

untermauert. Gleichzeitig haben die Eigenheiten der an das bevölkerungserhaltende Potential 

der Region anknüpfend untersuchten jungen Generation derart negative Ergebnisse gebracht, 

die unsere Vermutungen unterschritten.  Die außerordentlich hohe Abwanderungsbereitschaft 

verrät viel über das Befinden der lokal ansässigen Jugend.  

Dank der Ergebnisse der Untersuchung können alle am Anfang der Erhebung formulierten 

analytischen Fragen beantwortet werden. Zwischen den Resultaten die Mithilfe der diversen 

Recherchenmethoden erzielt worden sind haben wir keine Widersprüche gefunden: Die 

Angaben aus den Interviews, aus der Volksbefragung mittels Fragebogen, aus der 

Datenanalyse und aus der Fachliteratur untermauern einander gegenseitig. 

 

Wie sehen die grundlegenden demographischen Merkmale der Bevölkerung der 

Kleinenregion -  mit besonderer Hinsicht auf die ältere und die jüngere Generation - aus? 

Die aus der Perspektive der Bevölkerungswissenschaft vorgenommene statistische 

Datenanalyse untermauerte die Ergebnisse der im Laufe der Interviews entstandenen 

subjektiven  Werturteile. 

Es ist heute in Ungarn der Raum Balaton (der Plattenseeraum) einer der am stärksten 

alternden  Gebiete wobei auch die Gemeinden der Kleinregion Keszthely hierbei keine 

Ausnahme darstellen. Die landesweit zur Geltung kommenden Prozesse werden auf lokaler 

Ebene durch diverse Phänomene weiter verstärkt: diese sind einerseits die hohe Zahl der sich 

hier niederlassenden in- und ausländischen Pensionisten, andererseits die provisorische oder 

endgültige Abwanderung der Jugendlichen.  
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In Zusammenhang mit den obigen Prozessen ist hinsichtlich der natürlichen Bevölkerungs-

entwicklung aufgrund der Häufigkeit der Geburten und der Todesfälle eine Abnahme der 

Einwohnerzahl kennzeichnend, weil die Sterbefälle die Geburten jedes Jahr überwiegen. Das 

Ausmass des Bevölkerungsrückgangs kann auch durch die im landesweiten Vergleich 

bedeutende Migration nicht vollkommen kompensiert werden. Demzufolge hat die 

Bevölkerung der Kleinregion bis Mitte der 2000er Jahre im Eiltempo abgenommen wobei 

infolge der stärkeren Ansiedlung im Laufe der letzten Jahre ein langsamer Wachstum 

wahrzunehmen ist. (Natürlich gestalten sich diese Prozesse je nach Gemeinde wesentlich 

abweichend.) Heute leben in den 16 Siedlungen der Kleinregion Keszthely 35.000 

Einwohner. 

Laut unseren Feststellungen ist Abwanderung der demographische Prozess der die 

Jugendlichen am stärksten betrifft. Sowohl die Ergebnisse der Interviews als auch die der 

Analyse der Fragebögen haben es gezeigt, dass der maßgebliche Grund der Abwanderung im 

Fehlen der entsprechenden Arbeitsplätze zu suchen ist.  

Daraus resultierend ziehen die hoch qualifizierten Jugendliche in erster Linie in ungarische 

Großstädte, wobei Inhaber von Berufsqualifikationen teils saisonal, aber auch in sehr 

bedeutendem Ausmaß über das ganze Jahr hindurch im Ausland arbeiten und sich dort 

niederlassen. Diese Prozesse werden sich mittelfristig auch auf die Wirtschaft der Region 

auswirken, da durch den Mangel der qualifizierten Bevölkerung in erwerbsfähigen Alter die 

weiteren Möglichkeiten grundlegend bestimmt werden. 

 

Wodurch ist die Lage der lokalen Seniorengeneration laut dem komplexen Ansatz des Aktiven 

Alterns (Wirtschaft, Gesellschaft, Kommune,  Freizeit, Leistungssysteme, usw.) 

gekennzeichnet? Welche Möglichkeiten und Erscheinungsformen des Aktiven Alterns finden 

sich im Gebiet der Kleinregion? In welcher Form finden die im Raum lebenden älteren 

ausländischen Bürger Anschluss ans Gemeindeleben? 

Das Hauptaugenmerk unserer Erhebung richtete sich auf die Erkundung der Aktivität der 

älteren Bevölkerung der Kleinregion.  

Daran anknüpfend wurden von uns aufgrund der internationalen fachpolitischen Dokumente 

die folgenden drei Kriterien aufgestellt, mithilfe derer Aktives Altern grundsätzlich 

charakterisiert werden kann.   

- Wirtschaftliche  Aktivität: hierzu gehört die Teil- oder Vollzeitbeschäftigung der 

Senioren, der möglichst späte Pensionseintritt, eine auf Einkommen gerichtete 

Tätigkeit, die Übermittlung der Erfahrungen usw.  
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- Gesellschaftliche Anteilnahme: die gesteigerte Rolle der Senioren im 

Gesellschaftsleben, im öffentlichen Leben, in der Kultur und Politik und in der 

Zivilgesellschaft. 

- Sicherheit: Gesundheitszustand, Gesundheits- und Sozialleistungen, öffentliche 

Sicherheit, gleichberechtigter Zugang, materielle Sicherheit; Maßnahmen der 

Fachpolitik zur Förderung des Aktiven Alterns, auf lokaler und nationaler Ebene, 

usw.) 

An diese Kriterien anknüpfen ergeben sich folgende Feststellungen: 

Wir haben eine aus wirtschaftlicher Hinsicht fast vollkommen passive ältere Generation 

vorgefunden, was unseren vorausgehenden Erwartungen entsprach. Dem nationalen 

Durchschnitt entsprechend ist es auch im Raum Keszthely charakteristisch, dass man so früh 

als möglich in Pension geht, was im Sinne der lokalen Angaben generell um das Alter von 60 

Jahren herum passiert. Daraus resultierend stammt laut unserer Erhebung das vorrangige 

Einkommen der Älteren aus diversen staatlichen Zuwendungen. Nur ein geringer Teil der 

Generation 60+ geht noch arbeiten; wir mussten also feststellen, dass das Arbeiten neben der 

Pension oder das Ausüben irgendwelcher sonstiger, auf Einkommen gerichteten Tätigkeiten 

äußerst selten vorkommen. Davon abgesehen würde rund ein Drittel der Befragten gerne eine 

gelegentliche oder regelmäßige Erwerbstätigkeit ausüben, wozu jedoch derzeit keine 

Möglichkeit besteht. 

Hinsichtlich der gesellschaftlichen Teilhabe und Aktivität ist ebenfalls eine überwiegend 

passive Seniorengesellschaft vorzufinden. Die diversen Vereine, die Betagte zusammenführen 

oder sie gerne als Mitglied aufnehmen würden, werden von nur einem Bruchteil der lokalen 

Senioren besucht. Gleichzeitig sind diese formellen oder informellen Kooperationen, wie 

bereits oben erwähnt, sehr wichtige Pfeiler des Kulturlebens und des öffentlichen Lebens der 

Gemeinden. Aus gemeinschaftlicher Hinsicht besitzen die Kirchen und die religiösen 

Ereignisse nach wie vor eine Mobilisierungskraft. Was soziales Engagement anbelangt, ist 

auch weiterhin eine niedrige Zahl an Freiwilligen kennzeichnend. 

Die komplexe Frage der Sicherheit in der Gesellschaft ist ein Thema, das auch von den  

fachpolitischen Maßnahmen auf nationaler Ebene abhängig ist. Lokal haben wir keine 

Probleme vorgefunden die wahrhaftig als Hinderungsfaktoren zur Geltung kämen: Die 

grundlegende Daseinsvorsorge funktioniert und auch die öffentliche Sicherheit der 

Kleinregion ist entsprechend.  Der Gesundheitszustand der hier lebenden Senioren ist aber 

(ähnlich wie für ganz Ungarn kennzeichnend) äußerst schlecht, dadurch werden jedoch die 

Möglichkeiten des Einzelnen hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit determiniert. Die in Ungarn im 
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Vergleich zu Westeuropa niedrigen Pensionen sind ebenfalls maßgeblich. Diese reichen zwar 

zur Sicherung der tagtäglichen Existenz aus, gewähren aber für Sonderaufgaben keinen Raum 

mehr. 

Auf Basis dieser Feststellungen kann in der Kleinregion Keszthely über eine überwiegend 

passive lokale Seniorengesellschaft berichtet werden. 

Darüber hinaus sind die im persönlichen Umfeld vorgenommenen Aktivitäten stark präsent: 

Im Kreise der Älteren sind die Haushaltsführung, die Unterstützung der Familie, das 

Verrichten von Gartenarbeiten, das Halten von Nutz- und Hobbytieren sowie der Konsum von 

Kultur charakteristisch. Mit Hinsicht auf diese Merkmale könnte man die ältere Generation 

als viel aktiver beschreiben, gleichzeitig entsprechend diese Tätigkeiten den fachpolitischen 

Kriterien des Active Ageing nicht. 

Das oben gezeichnete Bild wird durch unsere in den Gemeinden gemachten Interviews 

nuanziert. Die lokale ältere Generation teilt sich grundsätzlich in zwei Gruppen, nämlich in 

Aktive und Passive auf.  

In jeder Gemeinde existiert eine äußerst aktive Gruppe von Senioren, die einen untrennbaren 

Teil des lokalen Gesellschaftslebens und der Kultur darstellen. Sie verbringen einen Großteil 

ihrer Freizeit bei kommunalen Ereignissen.  

Am entgegengesetzten Pol befinden sich diejenigen, die praktisch bei keinem Ereignis oder 

Programm dabei sind, am Gesellschaftsleben der Siedlung nicht teilnehmen. Ihr Verhalten  

kann auf diverse Gründe zurückgeführt werden: auf Persönlichkeitsmerkmale, auf 

anderweitige Interessen, auf den Gesundheitszustand oder auf eventuelle zeitaufwändige 

Aufgaben, die sie zu erfüllen haben.  

Es existiert ein sehr bedeutender Personenkreis, der teilweise beide Gruppen abdeckt, die ihre 

Aktivität nicht in einer Kommune auslebt. Wahrscheinlich bilden sie die wichtigste 

Gesellschaftsschicht der älteren Einwohnerschaft der Kleinregion. Die zu dieser Gruppe 

gehörigen Personen finden an ihrer Familie, ihren Haushalt, den Garten, das Hobby oder an 

irgendwelche anderen Pflichten anknüpfend ausreichend Beschäftigung.  

Die  Grenzen der einzelnen Gruppen sind natürlich vollkommen durchlässig.  Welche Gruppe  

sich auf eine wie breite Schicht der Senioren ausdehnt, wechselt je Siedlung und Zeitraum 

(z.B.  sind von Frühjahr bis Herbst viele mit ihrem Garten oder der Familie befasst, wobei sie 

im Winter gerne an kommunalen Veranstaltungen teilnehmen). In allen Gemeinden existiert 

nur eine recht enge Schicht an Betagten, die am Gesellschaftsleben aktiv teilnehmen. Die 

Gruppe der Älteren, die in ihrem Privatleben aktiv sind, stellt womöglich die breiteste und 

gleichzeitig die am schwersten abzuschätzende, vielfältige Gesellschaftsschicht dar. Wobei es 
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eventuell nur wenige vollkommen Passive gibt, fallen sie nur in kleinen Gemeinden so richtig 

auf.  

Die Lage der in den einzelnen Siedlungen der Kleinregion lebenden ausländischen Senioren 

ist spezifisch. Ein bedeutender Teil von ihnen ist passiv, sie verbringen ihre Zeit in Ungarn in 

Gesellschaft von Personen mit gleicher Muttersprache wie die ihrige. Dessen ungeachtet 

existieren in mehreren Gemeinden Gruppen, die eine äußerst starke gesellschaftliche Aktivität 

aufweisen.      

 

Welche Möglichkeiten hat die lokale junge Bevölkerung im Hinblick auf das 

bevölkerungserhaltende Potential der Kleinregion und im Hinblick auf die 

voraussichtlichen Tendenzen, von welchen Vorstellungen werden sie geleitet? 

Die Untersuchung der jungen Einwohnerschaft der Kleinregion brachte sehr ähnliche 

Ergebnisse wie die Feststellungen der nationalen Jugenderhebung an einem umfangreichen 

Muster.  

Auch die vor Ort lebende junge Generation ist mit ernsthaften Existenzproblemen 

konfrontiert, sehr viele von ihnen kennen bereits den Zustand der Arbeitslosigkeit. Ihr Leben 

wird von dem Umstand bestimmt, dass in der Region entsprechende Arbeitsplätze fehlen,  

was eine sehr starke Motivation zur Abwanderung generiert. Des ungeachtet funktionieren die 

intrafamiliären Beziehungen überwiegend gut, was gleichzeitig auf ein ernsthaftes 

Kohäsionspotential  hinweist.  

 

Welche Auswirkungen werden die offen gelegten Prozesse auf das Potenzial der Region zur 

Haltung der Bevölkerung und auf deren Wettbewerbsfähigkeit haben? 

Es kann auf Basis unserer obigen Analyse festgestellt werden, dass das Potenzial zur 

Erhaltung der Bevölkerung der Region schon vor Jahrzehnten eingebrochen ist, da ja die 

Bevölkerung seit 1990 permanent abgenommen hat, worin die Abwanderung eine wesentliche 

Rolle gespielt hat, was auch heute unverändert zutrifft. 

Die anspruchsvolle Wohnumgebung, die Schönheiten der Landschaft, das touristische 

Angebot stellen Attraktionen dar, infolge derer (gewisse Gemeinden) der Kleinregion 

Keszthely nach wie vor interessant für Einsiedler sind. (Gleichzeitig wird die Altersstruktur 

der regionalen Bevölkerung durch die sich hier niederlassenden Senioren von bedeutender 

Zahl weiter in Richtung der älteren Generationen deformiert.) 

All dies wirkt sich längerfristig negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft aus. Die 

Abnahme der Bevölkerung im Erwerbsalter wird mit der Zeit zwangsläufig zum Hemmis  der 
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Expansion (bzw. der Funktion) der Wirtschaft, was sich angefangen vom lokalen 

Steuersystem bis hin zur Erhaltung des touristischen Angebotes auf fast alle Sektoren  

auswirken kann. Gleichzeitig regen die hier lebenden und sich ansiedelnden Senioren den 

Konsum nicht wirklich an. Trotz dessen, dass der Raum Keszthely vorrangig von besser 

situierten Vertretern der älteren Generation als neuer Wohnort gewählt wird, sind sie nicht 

zahlreich genug um auf dem lokalen Markt eine wesentliche Nachfragesteigerung generieren 

zu können. Auch ihre Konsumgewohnheiten sind - abweichend von den der Touristen - nicht 

von einer Struktur gekennzeichnet, die eine Steigerung der Bedeutung des lokalen 

Dienstleistungssektors bewirken könnte. (Um diese Aussagen untermauern zu können, wären 

jedoch weitere empirische Erhebungen notwendig.)       

 

Welche Interventionsmöglichkeiten können zum Erarbeiten einer künftigen Strategie des 

Aktiven Alterns herausgestellt werden?  

Hinsichtlich des Aktiven Alterns können wir aufgrund der obigen Schilderungen in einer  

SWOT –  Tabelle zusammengefasst folgende Feststellungen machen.  

 

 Tabelle Nr. 3 

Die lokalen Eigenheiten des Aktiven Alterns 

 Stärken 
- Senioren im Fokus der Aufmerksamkeit der 

Gemeinden. 

-  Vielfältige und zahlreiche Möglichkeiten 

zum Konsum von Kultur. 

-  Akzeptabel funktionierende Daseins-

vorsorge. 

-  Die aktiven und die in den Gemeinden 

eingebettete Senioren ansprechende NGOs.  

Schwachen 
- Starke  Passivität  der Älteren. 

-  Mangel an Foren die in der Lage wären  

Senioren in großer Zahl anzusprechen.  

- Fehlen von altersgerechten Arbeitsplätzen ( 

Teilzeit, spezifische Bedürfnisse). 

- Zur Praktizierung des Aktiven Alterns 

fehlende Ideen und Ressourcen.  

- Aus Hinsicht des Aktiven Alterns nicht 

sinnvolle Maßnahmen der nationalen 

Fachpolitik (z.B. Regelungen im 

Pensionssystem) 

Möglichkeiten  

-  Der deklarierte Wunsch der  Senioren nach 

wirtschaftlicher Aktivität (Teilzeitbeschäf-

tigung). 

- Das Organisieren von freiwilligem 

Engagement, die Förderung und Verbreitung 

dieser Praxis (aufgrund der als vorhanden 

erhobenen Absichten).  

- Stärkung des NGO-Sektors um die 

Senioren ansprechen zu können. 

- Aufbau auf und Stärkung der Beziehungen 

Gefahren 
- Voraussichtliche weitere Alterung der 

Bevölkerung der Kleinregion. 

-  Verschärfung der Spannungen zwischen 

den Generationen durch die Förderung von   

altersfreundlichen Arbeitsplätzen. 

-   Spannungen im Kreise der lokalen NGOs.  

- Schwierigkeiten bei der Finanzierung des 

Gesundheits- und Sozialsystems seitens der 

Gemeindeverwaltungen. 

- Umstrukturierung des Pensionssystems in 
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zwischen den Generationen. Übermittlung 

der Erfahrungen in organisierter Form. 

- Förderung der an den Haushalt anknüpfend 

wahrgenommenen wirtschaftlichen 

Aktivitäten (Bewirtschaftung des Gartens, 

Tourismuswirtschaft) 

- Stärkung der Rolle der Senioren in den 

touristischen Sektoren. 

- Auf  Senioren gerichtete Aufmerksamkeit 

auf europäischer Ebene. 

- Die deklarierte Absicht zur Erweiterung der  

Beschäftigung seitens der EU und auch 

seitens des Staates Ungarn.   

 

einer Art, die der Aktivität entgegenwirkt. 

- Rückgang der Kaufkraft der Pensionen.  

 

 

 

Der Vergleich der österreichischen und der ungarischen Ergebnisse ist nur bedingt möglich, es 

können aber einige grundsätzliche Feststellungen gemacht werden. Die an eine alternde 

Gesellschaft  anknüpfenden Gefahren sind auch für eine Bevölkerung in besserem Zustand als 

die Ungarische bedrohend. Durch die aus der Existenz in kleinen Gemeinden resultierenden 

Probleme, die Randlage, die territoriale Konzentration im Bildungsbereich und bei den 

Arbeitsplätzen  fördern in beiden Staaten die Abwanderung der Jugendlichen wodurch die 

Alterung der betroffenen Region weiter beschleunigt wird. Zwar gewährt in Österreich das 

ausgedehnte, schnell reaktionsfähige Sozialnetz vollkommen andere Möglichkeiten als das 

Ungarische, gilt es aber für die Senioren beider Länder, dass sie ihre eigenständige 

Lebensführung so lange als möglich aufrechterhalten möchten. Die gesellschaftlichen 

Veränderungen weisen in beiden Staaten in die (äußerst ähnliche)  Richtung, dass die 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage und die Rolle der Senioren neu auszulegen ist. Das 

gemeinsame Nachdenken über Aktives Alterns stellt ein gemeinsames Interesse der 

Einwohner dies und jenseits der Grenze dar. 
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15. Ábra- és táblázatjegyzék 

1. A Keszthelyi kistérség Keszthely-Hévízi kistérséghez viszonyított jelenlegi területe  

2. A Keszthelyi kistérség lakónépességének életkorfa szerkezete a2011. 

évinépszámlálás adatai alapján 

 

3. Öregedési index alakulása a Keszthelyi kistérségben és a Balaton 

KiemeltÜdülőkörzetben 

 

4. A Keszthelyi kistérségben élő legfiatalabb és a legidősebb korcsoportokba tartozó 

állandó népesség változása 

 

5. Teljes eltartottsági (függőségi) ráta alakulásaa Keszthelyi kistérségben 

és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 

 

6. Időskorú eltartottsági (függőségi) ráta alakulása a Keszthelyi kistérségben  

7. Nyugdíjtípus – alkalmazásban állás  

8. Foglalkozás – aktivitás – inaktivitás  

9. Mióta él jelenlegi lakhelyén?  

10. A migráció területi forrása  

11. Általános társas közérzeti jellemzők  

12. Jövedelmi helyzet szubjektív megélése  

13. Életkörülmények szubjektív megélése  

14. Legkedvesebb elfoglaltságokra fordított napok száma egy átlagos héten  

15. Rokonsági és egyéb társas-kapcsolati találkozások gyakorisága  

16. A jelenlegi anyagi helyzet szubjektív megítélése  

17. Elköltözési szándék  

18. Elköltözési szándék indoklása  

19. Az elköltözés lehetséges célállomásai  

20. A Keszthely kistérségben élő fiatalok értékjellemzőinek centrírozott 

átlagpontszámai a Schwartz értékteszt alapján 

 

21. A Keszthely kistérségben élő fiatalok Schwartz értékteszt alapján számolt 

alapértékei 
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22. A Keszthely kistérségben élő fiatalok többdimenziós skálázással létrehozott 

értéktere 

 

23. Kapcsolatminőség jellemzése családtagokkal, fiatalokkal és idősekkel  

24. Schneebergland kistérség illetve Alsó-Ausztria tartomány népességének 

korösszetétele 

 

25. Az egyes korcsoportok arányának alakulása Schneebergland kistérségben, relatíve, 

1971-2011 között 

 

1. (táblázat) Az idősek hozzájárulása a társadalmi feladatokhoz  

2. (táblázat) A lakosság korösszetétele százalékos arányban, 2001-

2011,Schneebergland településein 

 

3. (táblázat) Az aktív időskor helyi jellemzői (SWOT)  

 


