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SEMSEI IMRE 

Az aktív időskor kérdései a XXI. században 

Abstract: Hungary, among the other European countries, is an aging society and it is even an already 
aged society to a certain extent with all its characteristics and consequences. We have more and more 
elderly people and even their ratio is increasing thus the active to inactive ratio of the people  decreases. 
Unfortunately most of the old people are ill that is why we have to take care more and more of them. 
Besides, the ratio of women to men is higher with elevating age. 
All these characteristics lead to negative consequences e.g. in share of workplaces, in health and social 
care and the distorted age structure of the society results in further social tensions as well.  
One of the possible solutions is reestablishing or maintaining the health status of the elderly so the 
retired old people could remain an active part of the society since the active aging could contribute to 
the solutions of the problems of the aged societies. 

 

Az öregedés jelensége nem új keletű dolog, a régi korokban is előfordult – bár igen ritkán –, 

hogy valaki hosszú kort ért meg. Megváltozott azonban az idősek szerepe, a régen tisztelt idő-

sek ma már időnként az „ageismus” jelenségével is találkoznak.  

A születés után az ember 3 életszakaszát lehet markánsan megkülönböztetni: gyermekkor, 

felnőttkor és időskor. Ezek az életszakaszok egészen másak – még akkor is, ha közöttük folya-

matos az átmenet: csak egy példa, az idősek orvoslása, gyógyszerelése, műtése stb. igen eltérő 

a felnőttekétől vagy a gyerekekétől, ezért is van szükség a gyermekorvos és a családorvos 

mellett a geriáterre. Ezzel megelőzhetőek az iatrogen komplikációk, melyek igen gyakoriak 

lehetnek a geriáter hiányában. 

Ha az időszámítás utáni átlagéletkorokat megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy egészen a XIX. 

századig egy meglehetősen alacsony számot látunk, úgy 30-35 év körül. Mindez nyilvánvalóan 

sok tényező eredménye, mint a háborúk, járványok, egészségügyi és társadalmi helyzet, stb.  

Azonban az elmúlt 200 évben a születéskor várható átlagéletkor elérte a 75 -85 évet, azaz 

megkétszereződött. Ez azt jelenti, hogy egyre magasabb az idős emberek száma. Mindemellett 

azonban arányuk is megemelkedett a társadalmon belül (nyilvánvalóan a felnőtt és gyermek 

korosztály rovására). 

Nem csoda tehát, ha ma nem egy ideális korfát látunk, hanem egy eltorzultat. Itt már nem 

nagyobb a születettek száma a gyermekekénél, akik nincsenek többen, mint a felnőttek, stb. A 

korfa további „sérülései” láthatók a háborúk eredményeképp, illetve a Ratkó -korszak kiugró 

születésszámának következményeként. Ezért látjuk, hogy az aktív keresők száma csökken, míg 

az „inaktívaké” (lásd idős korosztály) pedig emelkedik. Az arányok további csökkenést vetít-

hetjük előre az elkövetkező években, évtizedekben is, annak összes következményével együtt.  

Emellett további tényező, hogy a halálozási alapirányzatok változásai is hozzájárulnak az 

elöregedő társadalom további problémáinak kialakulásához. Míg a 100 évvel ezelőtti Magyar-

országon az emberek jellemzően fertőző betegségekben és tüdőgyulladásban haltak meg, addig 

ma a lakosság több mint felének halált szív- és érrendszeri betegségek okozzák. Az óriási kü-

lönbség a két betegség típus között, hogy a fertőző betegségből az emberek vagy kigyógyultak, 

vagy belehaltak. Manapság azonban az emberek hosszú évtizedekig élhetnek a szív- és érrend-

szeri problémákkal – betegen. 
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Azt láthatjuk tehát, hogy a társadalom elöregedésének fő jellemzői negatív tendenciákat 

vetítenek előre a társadalom szerkezetének változásával, melyekre megoldást kellene találni, 

hiszen a munkamegosztásban, az egészségügyi és szociális ellátásban nehézségek vannak, 

emellett egyéb szociális feszültségek is indukálódtak, melyek időnként akár az ageizmus for-

máját is felölthetik.  

Nagyon sok féle megoldási lehetőség van, ahogyan azt az Európai Unió különböző straté-

giái is mutatják. Ezek egyik, talán legjobb megoldása az egészség visszaállítása és megőrzése. 

Amennyiben ezt nem oldjuk meg, automatikusan a kissé cinikus 0 típusú megoldás, az un. 

taigetoszi megoldás lépne érvénybe, azaz az időseket a társadalom sorsukra hagyná. Ez, egy 

XXI. századi modern társadalom számára nyílván valóan nem lehet egy reális alternatíva. A 

betegségek gyógyítása és a rehabilitáció mellett, sőt előtt a prevenció, s még inkább(!) az is-

meretterjesztés, az oktatás, sokkal nagyobb előnyökkel járna. Aki nem beteg, azt nem kell 

gyógyítani, ráadásul a megelőzés kisebb anyagi ráfordítással is járna. 

Emellett reális alternatíva lehetne még a nyugdíjkorhatár további emelése is, bár félő, hogy 

annak drasztikus emelését a jelen egészségügyi helyzet ezt nem tenné lehetővé. A születések 

számának emelése is jelentős eredményeket hozna a társadalmi szerkezet javításában, azonban 

ettől csak későbbi (30-40 évvel későbbi) hatást remélhetünk. 

A társadalmi elöregedés jelenségét az Európai Unió is felismerte, ez vezetett oda, hogy 

2012-ben az Európai Unió éve az „Aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás” éve 

lett. Különböző elképzelések láttak napvilágot, hogyan is kellene érteni az aktív idősödést, 

minden esetre a társadalom számára az idősek további aktivitása kicsit enyhítené az elöregedés 

problémáit. Emellett fel kell hívni más nemzedékek figyelmét is erre a jelenségre, hiszen csak 

a különböző generációk együttesen képesek orvosolni a társadalom bajait. Az előbb említett 

prevenció kapcsán négy nagy terület van, mely lehetőséget kínál az öregedés lassítására: a 

genetika, az életmód, a gondolkodásmód és a társadalom. A genetikai faktorral  – egyelőre még 

– nem tudunk mit kezdeni, azonban az életmód és gondolkodásmód csak rajtunk múlik, s ki-

váló lehetőséget ad, hogy az átlagéletkort megemeljük.  

A prevenció mellett az oktatás-ismeretterjesztés tálán még fontosabb tényezője az egészség 

fenntartásának és/vagy javításának. Mindenképpen itt az idő, hogy a képzők képzését beindít-

suk, s hogy minden, öregedéssel és idősekkel foglalkozó szakember tanuljon gerontológiai 

ismereteket. Az aktív idősödés kérdésében talán a legfontosabb a nem szakemberek számára 

történő ismeretátadás. A fiatalok oktatásával kell kezdeni, hiszen ők tehetnek a legtöbbet azért, 

hogy életük második fele egészséges legyen, s hosszan, aktívan tudjanak élni. Azonban a fel-

nőttek számára is igen előnyös lenne, ha pl. a nyugdíjba vonulásuk előtt ismereteket szerez-

hetnének arról, mi vár rájuk nyugdíjasként, milyen problémákkal fognak szembesülni, s azokat 

hogyan tudnák jól megoldani. Emellett az idősek oktatása is fontos, hiszen még ők is tehetnek 

egészségük fenntartásáért, javításáért vagy akár meglévő betegségeik kezeléséért, hogy minél 

kevésbé szoruljanak másra vagy az ellátó rendszerekre. Egyre inkább figyelembe kellene venni 

azt is, hogy az idősek ma már nyugdíjasként is akarnak további ismereteket szerezni, hiszen az 

is előfordult már, hogy 85 évesen ismét az egyetemi padokba ültek idősek.  

Ennek megfelelően a Debreceni Egyetem Egészségügyi karán már minden szinten (BSc, 

MSc, PhD, posztgraduális képzések) oktatunk gerontológiát. Tervezzük egy gerontológia MSc 

beindítását is. Noha az országban több helyen is oktatnak valamilyen szinten gerontológiát, 

illetve annak egyes elemeit (pl. geriátria) ez távolról sem elégséges. Persze ehhez ki kell ala-

kítani az oktatás feltételeit, melyet az első átfogó gerontológia jegyzet kiadásával kezdte meg 
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karunk 2008-ban. Ma már annak javított, 2 kötetes változata is létezik, sőt dolgozunk a kibő-

vített 3 kötetes változaton is. A magyar nyelvű oktatás mellett elkezdtük az angol nyelvű ge-

rontológia képzést is, melyhez szintén rendelkezésre állnak ma már könyvek, oktatási segéd-

letek. 

Karunk élen jár a gerontológia oktatásában, így egy szerveződés, a Gerontológiai Tudomá-

nyos Koordinációs Központ kialakításával segítjük a hazai gerontológiai élet fejlődését. Emel-

lett 2015-ben megalakult karunkon az ország első – s mind ez idáig egyetlen – Gerontológia 

Tanszéke (még egy Geriátria Tanszék van, szintén egyetemünkön). A tanszék feladatai első-

ként nyílván valóan az oktatás, és a kutatás. Ennek megfelelően most alakítunk ki egy Mole-

kuláris Gerontológiai Kutató Laboratóriumot is, mely kísérletes kutatást folytat pl. az 

epigenetikai foktorok öregedésben betöltött szerepéről. Feladataink közé tartozik természete-

sen az ismeretterjesztés is, melynek egyik formáját, a Kelet Magyarországi Szépkorúak Aka-

démiáját már több megyeszékhelyen elindítottuk. 

Kapcsolatot tartunk az Európai Unió megfelelő szervezeteivel is, ahogy jelenleg karunk 

képviseli Magyarországot az AGE Platform Europe-ban. Ebben az évben pedig már 9. alka-

lommal rendezzük meg a Nyíregyházi Gerontológiai Napokat, melyen az ország idősödéssel, 

idősekkel foglalkozó szakemberei gyűlnek össze, s tartanak előadásokat, de emellett számos 

külföldi ország is képviselteti magát. Ebben az évben pl. pontosan az aktív idősödés van a 

konferencia fókuszában. Közös rendezvény lesz az idei konferencia egy V4-es projektünkkel, 

ahol annak záró eseménye kapcsolódik össze a szokásos gerontológiai konferenciával.  

Karunk a Kelet Magyarországi Szépkorúak akadémiája mellett tervezi egy Harmadik kor 

Egyeteme elindítását is, ahol már nem általános témákban tartunk előadásokat, hanem egy -egy 

téma több előadással jelenne meg, szakavatott egyetemi oktatók tolmácsolásában. Ez lehet a 

csillagászattól kezdve a művészettörténetig, hiszen nagyon sok fajta ismeretre lenne igénye ma 

már egy idősebb embernek is, akinek már elég ideje van arra, hogy a valaha meg nem szerzett 

ismereteit pótolni tudja. 

Az aktív idősödéshez tehát karunk tevőlegesen is hozzájárul például az akadémia beindí-

tásával. Az ismeretterjesztéshez az is hozzátartozik, hogy megfelelő fórum álljon a rendelke-

zésére az az iránt érdeklődőknek.  Ezért hoztuk létre az „aktívidősödés” honlapunkat, mely 

megkísérli egybe fogni a hazai eseményeket és törekvéseket  ezen a területen. A Semmelweis 

Egyetem oktatóival közösen hoztuk létre és üzemeltetjük a honlapot, melyen még tudományos 

adatbázisok kialakítására is lehetőség nyílt. 

S mivel szeretnénk ez irányú tevékenységünkkel bekapcsolódni az európai vérkeringésbe, 

a honlap angol nyelvű változatát is létrehoztuk, s törekszünk a külföldi kollégákat is bekap-

csolni ebbe a tevékenységünkbe. Ennek egyik jó példája az egyik V4 projektünk , ahol a Vi-

segrádi Négyek országai időseit kérdezzük meg a rendszerváltozással kapcsolatos gondolata-

ikról, érzéseikről, tevékenységükről.   

Változik tehát a világ, s vele együtt változnak az emberek is, az idősekkel együtt. Mind a 

társadalomnak, mind pedig az egyénnek érdeke, hogy az idősek fenntartsák társadalmi aktivi-

tásukat, hiszen pl. az idősek társadalmi munkájuk révén hozzájárulhatnak az elöregedő társa-

dalom problémáinak orvoslásához, ugyanakkor az idősek sem éreznék, hogy nyugdíjasként 

már kiszorultak abból a társadalomból, melyet korábban ők tartottak fenn, s alakítottak.  
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