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Abstract: Generations with a Lucky Fate. The Examination of the Quality of Life of Pensioners in Békés 
County. Worldwide change is taking place in human society, namely the growth of the number and 
proportion of elderly population. As a result, such new economic, social and health challenges arise 
which the traditional pension and social systems are less and less able to handle. These changes have 
also intensified in Hungary, and their consequences (loneliness, poverty, physical and mental problems) 
first of all, have become new social problems in the poorest and the most underdeveloped agricultural 
regions of the country. Therefore, the pensioners’ organizations operating in Békés County have initiated 
the examination of the plight of elderly people which, as a consequence of the authors’ proposal, has 
turned into a comprehensive research of their quality of life. In their study, the authors summarized the 
facts of real living conditions, the relation between regional differences and the quality of life as well as 
the probable social conflicts of the "world without a future.” As a consequence of the examination results, 
under the guidance of the authors, a national survey has begun which aims to establish a sustainable old-
age policy concept. Keywords: the "revolution" of old age, quality of life, social challenges, Békés County. 

 

„A világ népességének elöregedése az egyik legnagyobb olyan kihívás, 

amely világunk előtt áll a következő évszázadban, ugyanakkor óriási lehetőség is 

rejlik benne. Az időskorúak ugyanis nagyon sok mindenben lehetnek 

valamennyiünk szolgálatára.” (WHO 1999) 

1. Bevezetés 

Az idősödés olyan több tényezős és több dimenziós életfolyamat, amelynek a minőségét egy-

mással is összefüggő biológiai, pszichológiai és szociológiai tényezők határozzák meg. A 

nyugdíjassá váló személyek életminőségét is számos tényező kölcsönhatásainak rendszere ala-

kítja (Rozsnyai K. 2012). 

A nyugdíjasok élethelyzetének változásait a statisztikai jellegű vizsgálatok csupán makro-

szinten, elsősorban az anyagi feltételek szempontjából képesek megragadni. Ezek valóban 

alap-mutatók, de számos más tényező is hatással van az emberek közérzetének alakulására. 

Békés megyében, az idősek körében végzett vizsgálatunkban ezek közül elsősorban a terü-

leti különbségeknek az életminőségre gyakorolt hatásait kutatjuk, azzal a szándékkal, hogy az 

új ismeretek alapján olyan anyagi, szolgáltatás-fejlesztési és egyéb intézkedéseket ösztönöz-

zünk, amelyek lehetővé teszik az érintett nyugdíjas rétegek differenciáltabb segítését.  

2. Őszülő társadalmak 

Az utóbbi 2-3 évtizedben végbement világméretű gazdasági-technológiai paradigmaváltás 

nyomán minőségi változások mentek végbe a társadalomban és a gondolkodásban is.  

Világjelenség, hogy a fejlett országokban rohamosan nőtt és nő az időskorúak aránya. Az Eu-

rópai Unióban 2025-re a népesség 20%-a 65 évesnél, 2060-ra 40%-uk 55 évesnél idősebb lesz. A 

népesség kor szerinti átalakulását az 1. táblázatban lévő prognózis mutatja be. 
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1. táblázat. Az EU-25 népességszámának alakulása 2005-2050 között 
Forrás: EUROSTAT 2004 

Az idős népesség növekedése Magyarországon is jellemző demográfiai folyamat. Arányuk 

az elmúlt 50 évben fokozatosan emelkedett (2. táblázat). 

Mára már a hazai háztartások 40%-ában él idős ember, 1 millió háztartásban csak ők laknak 

(www.seniorcentrum.hu). 
 

Év 65 év  75 év 80 év  

1965 10,3 3,2 1,3 

1985 12,5 5,1 2,2 

2005 15,0 6,2 2,9 

2020 19,0 7,5 3,7 

2. táblázat. Az idős népesség arányának alakulása Magyarországon 2020-as becsléssel (%) 

Forrás: Beregi E. 1999 

Az arányváltozás fő oka az egészségügyi rendszer sikeresebb működése; a másik fő té-

nyező a születésszámok nagyarányú csökkenése. Ezek következménye, hogy az öregedő tár-

sadalom olyan közösségi szintű üggyé vált, amelynek megoldásához új szemléletre van szük-

ség. A fejlett európai országokban az idősek társadalmát már nem „csak” egy új problémának 

tekintik, hanem egyre inkább olyan elfecsérelt-kiaknázatlan humán erőforrásnak, amelyet sa-

játos módokon aktivizálni kívánnak. Azt is felismerték, hogy az új kihívások nyomán megvál-

tozik a társadalom, a foglalkoztatottság szerkezete, mások lettek az egészségügyi ellátás, az 

oktatás követelményei, a lakhatás igényei – és ezek sikeres megoldásaihoz átfogó, új megkö-

zelítésekre van szükség (Neena, G. 2008). Az új gondolkodásmód megjelenésének egyik jele, 

hogy az időskorúak életminőségének megőrzése piaci szolgáltatási iparággá, a gazdasági fej-

lődés egyik új forrásává válik (Kravalik Zs. 2005). 

Ez az új szemléletmód a világ minden részén terjedőben van. Az ENSZ és a WHO közösen 

jegyzett „Aktív Időskor” elnevezésű dokumentuma először jelezte, hogy az idős emberről nem 

kizárólag szociális vagy egészségügyi vonatkozásokban kell gondoskodni, hanem életének tel-

jességét kell segíteni. 

Az ENSZ Időspolitikai Alapelveiben is a társadalom szemléletváltoztatását szorgalmazza, 

amikor az időskorúak függetlenségének, önmegvalósításának, méltósága megőrzésének fon-

tosságát hangsúlyozza. 
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Az Európai Unió Szociálpolitikai Ütemtervében az időseket ellátó humán szolgáltatások 

modernizálását és fejlesztését jelölte meg elérhető célként. Az egységesen megállapított szol-

gáltatások helyett a személyre szabott, rugalmasan változó támogatások biztosíthatják az eltérő 

élethelyzetekhez kapcsolódó, valóságos szükségletekre épülő szolgáltatások alapjait. 

Az idősek megítélésének változását elsőként a számukra különféle elnevezéssel és formák-

ban szervezett akadémiák jelezték. 

Angliában több mint 30 éve szervezik a komplex jellegű „idős képzéseket”, amelyekben 

2011-ben például 270 ezer ember tanult és szórakozott. Az újabb keletű „Virtual University of 

the Third Age” nagy szerepet játszik abban, hogy az idős emberek résztvevői maradjanak a 

társadalmi kapcsolatoknak és a kulturális életnek. 

Az Amerikai Egyesült Államokban 1962-ben a felsőoktatási intézményekre építve jött létre 

az idősek nyugdíjas éveire felkészítést szolgáló központi szervezet (Elderhostel), amely az 

ápolástól a válságtanácsadáson át a családfakutatásig segíti az idősek új életszakaszának tar-

talmasabbá tételét. 

Az utóbbi években szinte valamennyi fejlett országban a korábbinál nagyobb figyelmet 

fordítanak a tevékeny időskor lehetőségeinek megteremtésére. A 2012-ben az aktív időskor és 

a nemzedékek közötti szolidaritás évében már nemcsak az idősek önálló életvitelének minél 

hosszabb ideig való fenntartását szorgalmazták, hanem az időseknek az aktív munkába és a 

társadalom életébe való bevonását is célul tűzték ki. Az új szemlélet szerint az időskor nem 

feltétlenül teremt társadalmi terheket és krízishelyzetet, mert a testi, lelki és szellemi képessé-

gek a „harmadik életszakaszban” is sokáig megőrizhetőek. Ez lehetővé teszi, hogy az idősek 

részt vegyenek a társadalom különféle tevékenységeiben, beleértve a további munkavállalást 

is. (A 75 évnél idősebbek között a jó egészségi állapotúak aránya az Európai Unióban átlagosan 

28%; Magyarországon viszont csak 7,8%.) (Pap G. 2015) Az „Age Platform Europe” nevű, az 

idősek érdekeit képviselő európai szervezet felmérése szerint 60%-uk támogatja, hogy nyug-

díjazás után is munkát végezhessenek, 33%-uk pedig maga is szeretne dolgozni (Kravalik Zs. 

2005). Mindez lehetővé teszi a szegénység és az idősek életminőségét különösen rontó társa-

dalmi elszigeteltség csökkentését. Az európai nyugdíjreformokkal foglalkozó uniós javas lat-

csomag, a készülő „Fehér Könyv” szerint az idősek egészségi és munkaképességi állapota 

fontossá lett az európai munkaerőpiac számára. 

A világ más részein is új gondolatok fogalmazódtak meg az idősek sorsáról. Az Utah Ál-

lami Egyetem egyik vizsgálata a 60-63 évesen nyugdíjba vonulók életét követve megállapí-

totta, hogy a korábban nyugdíjba vonulók lényegesen tovább maradnak egészségesek, keve-

sebb egészségügyi szolgáltatást vesznek igénybe, mint a később nyugdíjazottak. Következte-

tésük, hogy a költségvetés egésze számára előnyösebb a korai nyugdíjazás, mint a nyugdíjas-

kor messzebbre tolása. Ez a felismerés az alapja a Lengyelországban tervezett Nyugdíjkorhatár 

csökkentésnek is. 

Vannak olyan intézkedések, amelyek csak egyes részletkérdések megoldására korlátozód-

nak, elvonják a figyelmet a legfontosabb témakörökről. A  reformoknak a költségvetési szem-

pontok mellett figyelembe kell venniük a társadalomban lezajló változásokat is, hogy a nyug-

díjrendszer további munkára ösztönző, rugalmas, hatékony és szociálisan is  igazságos legyen. 
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3. Idősek a rendszerváltás utáni Magyarországon 

A változások természetesen Magyarországon is megjelentek. Ahogyan másutt, itt is a világban 

végbemenő változásokat a legszorosabban követő egyetemi- és más tudományos csoportok fi-

gyeltek fel az új jelenségekre. 

Az ezredforduló után egymást követték az idősek életminőségét vizsgáló kutatások és az 

idősek oktatásának különféle kezdeményezései (Budapesten, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyhá-

zán, Pécsett.), amelyek a „3. Kor Akadémiája” elnevezéssel vertek gyökeret. Több sikeres 

nemzetközi pályázat is megvalósult, közülük a legnagyobb szabású a Budapesten, a XI. kerü-

letben a „Minőségi időskor városi környezetben (Q-AGEING)” elnevezésű volt, amelynek fő 

célja az öregedéshez kapcsolódó új szükségleteket is figyelembe vevő városi környezet formá-

lása volt (Index, 2012.05.21.). 

A Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011-2020 elnevezésű munkaanyagban témánkhoz 

is kapcsolódó több fontos gondolat is megfogalmazódott. A területi különbségek csökkentése 

érdekében például a lakosságszámhoz igazodó szociális támogatási normatívák helyett a tény-

leges helyi szükségletekre épülő települési finanszírozás lényeges változásokat indított volna 

el az igazságosabb és humánusabb elosztási viszonyok megteremtése érdekében. Ezek a fontos 

változásokat kiváltó új elképzelések azonban „elvesztek” a mindennapok érdek-szövevényeiben. 

A mai magyar társadalom szemlélete a múlthoz ragadt. A növekvő számú idős csoportokat 

ma is elsősorban problémának, terhet jelentő rétegnek tekinti. Bár számos színvonalas szoci-

álpolitikai dokumentum született, amelyek reális megoldási javaslatokat tartalmaznak, a 

„kényszerű” (?!) kormányzati döntések (például források kivonása az érintett területekről, al-

kalmi törvénymódosítások) nyomán ezek megvalósításának esélyei nem teremtődtek meg, a 

problémák esetenként egyre súlyosabbá válnak. 

Örvendetes új jelenség a magasan kvalifikált, viszonylag egészséges nyugdíjas csoportok 

hazai megjelenése (Rozsnyai K. 2012), de a jellemző helyzet az idősek gondoskodási igénye-

inek növekedése és az, hogy 75 év felett nő és feminizálódik a szegénység kockázata. A férfiak 

korai elhalálozása sajátos jellemzője az itteni népesség változásoknak. Az okok nyilvánvalóan 

sokfélék, de az emberhez méltatlan sors-helyzetek kényszerei bizonyára meghatározóak, akár-

csak az öngyilkosságok esetében. Mindezek következménye, hogy a 60 évnél idősebbek közül 

tízből heten nők (KSH 2013). 

Általánosan jellemző, hogy a nyugdíjasok körében is egyre aggasztóbb és reményte lenebb 

a legalsó, legkevésbé iskolázott rétegek helyzete (Kopp M.  2008). Tapasztaljuk, hogy az 

egyenlőtlenségek a nyugdíjasok körében – akárcsak az aktív társadalomban – az élet minden 

területén növekednek, a társadalomból való kirekesztettség a romló körülmények miatt egyre 

nagyobb tömegeket érintő valóságos tendencia. A területi gazdasági és infrastrukturális kü-

lönbségekre is jellemző, hogy azok valóságos szakadékká váltak az ország különböző fejlett-

ségű térségei között (KSH 2012, 2013). 

A felemás „reformok” az ország egyes térségeiben az idősek tömeges sors-romlásához, 

kitaszításához, elmúlásuk folyamatának felgyorsulásához vezetnek, amit egy humánus európai 

nemzet nem tehet meg. 

4. Nyugdíjas élet a „magyar Távol-Keleten” (Lengyel László minősítése) 

A Békés megyében élő nyugdíjasok életminőség vizsgálata (Köteles L. – Rozsnyai K. 2015) a 

Szocialista Párt megyei Nyugdíjas Tagozatának a kezdeményezésére indult el, és fokozatosan 

alakult át egy átfogó életminőség kutatássá. Támogatói köre is kiszélesedett – szinte minden 
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jelentős nyugdíjas szervezet részt vett benne, politikai kötődésétől függetlenül. Így válhatott 

anyagi források nélkül is jelentős vizsgálattá. 

Célunk az ország egyik válság-körzetében, Békés megyében élő nyugdíjasok életminősé-

gének megismerése volt. Kutatásunk során multidiszciplináris módszertant alkalmaztunk. Az 

általunk összeállított kérdőívekkel, önkéntesek bevonásával a megye nagy területére kiterjedő 

felmérést végeztünk. A vizsgálati mintánk nem volt reprezentatív, mégis figyelemre méltó , 

hiszen 36 településen élő 429 nyugdíjas kérdőíveit elemeztük. A vizsgálati személlyé válás 

feltétele a betöltött 60 év, a nyugdíjas státusz és a megfelelő településtípusban való lakhely 

volt. A minta életkori megoszlása egyenletes volt, több mint felét (54%-át) 70 évesek vagy 

annál idősebbek képezték és szép számban voltak a 80 évesek vagy annál idősebbek is (13%). 

Követve az időskori trendeket, a nők aránya 65% volt. A megyeszékhelyen, a kisebb -nagyobb 

városokban és a falvakban élőket is megkérdeztük, megfelelő arányban. A statisztikai feldol-

gozást Banyó Dávid készítette. 

A 40 kérdésből álló kérdőív komplex feldolgozása többféle szempontból is értékelhető va-

lóságképet nyújtott a jelenlegi és a majdani idős társadalom sorsáról és helyzetéről. A jelen 

keretek között csupán arra szorítkozhatunk, hogy a területi különbségeknek az életminőségre 

gyakorolt fontosabb, kevéssé elemzett társadalmi hatásait bemutassuk. 

Kiindulópontunk, hogy Magyarország ugyan relatíve sokat fordít az idősekre, de azok tény-

leges helyzete európai összevetésben meglehetősen rossz (1. ábra). 

 

1. ábra. Egy idős lakosra jutó öregségi nyugdíj éves összege  

vásárlóerő-paritáson az EU-ban, 2010-ben 

Forrás: www.ksh.hu 

Ha az országon belüli helyzetre tekintünk, akkor is nagy különbségeket láthatunk a modern, 

fejlett és a hagyományos gazdaságú, fejletlenebb térségekben élők anyagi viszonyai között. (A 

sarkadi kistérségben például az egy lakosra jutó éves nettó jövedelem 2014-ben 419 654 Ft 

volt. 220Ft/dollár árfolyammal számolva ez évi 1.500, havi 125, napi 4,17 dollár, ami az afrikai 

szegénységszintet jelenti! (Pénzcentrum, 2015.07.01.) Az alacsony bérek meghatározzák a 

nyugdíjakat is (2. ábra). 

A megyei átlagok azonban elfedik azokat a különbségeket, amelyek akár egy-egy megyé-

ben a különböző kistérségekben és település típusokban élő nyugdíjasok helyzeteiben vannak. 
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Az életminőség ugyanis nemcsak anyagi kérdés, hanem számos más tényező kölcsönhatásai-

nak rendszere alakítja azt (Rozsnyai K. 2012). 
 

 

2.ábra. Nyugdíjak átlagértékei Magyarországon 2015-ben 

Forrás: www.ksh.hu 

Vizsgálatunk során is tapasztaltuk, hogy az életminőséget tartós, változó és egyéni ténye-

zők kölcsönhatásai befolyásolják. 

Tartós elemek: 

− A település természeti adottságai, fekvése. 

− A település társadalmi-gazdasági fejlettsége. 

− A közlekedési viszonyok. 

− Az infrastruktúra további jellemzői, például az idősek esetében az egészségügyi és a 

szociális ellátórendszer sajátosságai. 

− Az a társadalmi-szellemi miliő, ami az adott településen jellemző.  

Változó elemek: 

− A munkalehetőségek. 

− A környezet minősége. 

− A közbiztonság. 

− A segítő szervezetek kiépültsége és működése. 

− Az elszármazottak pozíciói és településük érdekében kifejtett aktivitásuk.  

Egyéni összetevők: 

− Az egészségi állapot és az egészségtudatosság. 

− A családi-baráti környezet. 

− Az anyagi körülmények. 

− Az iskolázottság és a társadalmi helyzet. 

Az egyes személyek életminőségét a tartós és az egyéni elemek kölcsönhatásaival jelle-

mezhető dupla- tetraéder modellel is elemezhetjük (Tóth J. 1981; Rozsnyai K. 2012; Rozsnyai 

K. – Köteles L. 2016). 

Kutatásunk egyik sajátossága, hogy a kérdőívek kitöltői túlnyomórészt az egykori „kádári 

középosztály tagjai voltak (első generációs értelmiségiek, alkalmazottak, szakmunkások), 
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akiknek az élete azokhoz a változásokhoz kapcsolódott, amelyek az 1960-1980-as években 

átalakították a megye gazdaságát és társadalmát. A vizsgálat emiatt képet ad az egykor mobi-

lizálódott társadalmi csoportok időskori helyzetéről, amelyet összességében konszolidáltnak 

értékelhetünk. 

A megyei helyzetkép legfontosabb mutatói azonban jelentős különbségeket jeleznek a me-

gyeszékhelyen, a városokban és a községekben élő nyugdíjasok helyzetében.  A megyeszékhe-

lyen és a városokban nagyobb a 75 év felettiek aránya (32,5%, illetve 26,5%), szemben a falun 

élők 20,8%-os részesedésével, és magasabb az iskolai végzettségük is. Békéscsabán 40,6%-

nak van érettségije; a többi városban az arányuk 34,4%, míg a falvakban élők körében ez 26%. 

Még nagyobb a különbség a főiskolát-egyetemet végzettek tekintetében, hiszen Békéscsabán 

22,1%, a többi városban 17,6%, a falvakban pedig csak 2,8% tartozik ebbe a kategóriába. 

Mindez összefügg az aktív korban végzett munkával is, hiszen például Békéscsabán a vizs-

gálat résztvevőinek 57,4%-a végzett szellemi munkát. 

A különbségek a nyugdíjazás típusaiban is megjelentek, hiszen a különféle speciális fog-

lalkozásokhoz korábban kapcsolódott korengedményes nyugdíjazás Békéscsabán a nyugdíja-

sok 21%-ára terjedt ki, míg másutt 10% körül maradt. A rokkantnyugdíjasok aránya viszont 

csaknem azonos, mindenütt 17% körül van. Az előzőekben bemutatott viszonyok a nyugdíjak 

nagyságaiban is megjelentek. A főbb anyagi kategóriákat a 3. táblázat tartalmazza. 
 

Nyugdíj összege Békéscsaba Többi város Falvak 

70 ezer Ft alatt 12,9 22,4 62,6  

71 – 130 ezer Ft  58,3 60,5 32,7 

131 ezer Ft felett 28,8 17,1 4,7 

3. táblázat. A nyugdíjak összegei településtípusonként  (%) 

A kisebb-nagyobb anyagi gondokkal küzdők aránya minden települési kategóriában meg-

haladta a nyugdíjasok egyharmadát (Békéscsabán 38,5%, a városokban 36,1%, a falvakban 

42,3%). A teljes minta 2%-ka a ”mindennapi megélhetési gondjaim vannak” kategóriát jelölte.  

A többség „a nyugdíjasok átlagához hasonlónak” minősítette az anyagi helyzetét (55%); 

az átlagosnál jobbnak a békéscsabaiak 13,9%-ka; illetve a városokban lakók 10,7%-a tartotta 

a helyzetét; a falvakban csak néhányan gondolták ugyanígy. 

Érdekes, hogy az életminőségét összességében 68% átlagosnak tekintette, 20% pedig jó-

nak, 2% kiválónak. Ez az értékelés a leginkább szubjektív, hiszen az is jónak jelölte, aki szerint 

„mindig is szegényen éltem, csak ennél rosszabb ne legyen”. Ez nem véletlen, hiszen az idő-

seket körülvevő környezet rendkívül szegény – van olyan falu, ahol csak 15-20 embernek van 

fix havi jövedelme. Ebben a világban a biztos nyugdíjjal rendelkezők már jólétben élőnek szá-

mítanak. A valóságos helyzetről a szociális étkeztetésre szorulók számának folyamatos emel-

kedése is árulkodik (4. táblázat). 
 

Támogatás módja 2007 2010 2011 2013 

Szociális étkeztetés  4.929 10.007 11.597 15.064 

Házi segítség  5.345 5.424 5.447 5.396 

Nappali ellátás  3.407 3.609 3.566 3.382 

4. táblázat. Idősek támogatásának alakulása Békés megyében 2007-2013 között (fő) 

Forrás: KSH 2013 
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Városi értelmiségi és szellemi foglalkozásúak 

Városi munkás és alkalmazott 

Kisvárosi-nagyközségi alkalmazottak 

Kisvárosi-nagyközségi fizikai dolgozók 

Falusi alkalmazottak 

Falusi tsz nyugdíjasok 

Tanyán és külterületen élő tsz nyugdíjasok 

5. táblázat. A vizsgált nyugdíjas társadalom életminőség-rétegződése 

Ha az életminőség valamennyi vizsgált tényezőjét együtt értékeljük, akkor kialakítható az 

életminőség társadalmi csoportok szerinti rangsora (5. táblázat), és a megye térképére vetítve 

kirajzolódnak azok a válságkörzetek is, amelyekben a legnehezebb az idősek élete (3. ábra). 
 

 

3. ábra. Társadalmi válságkörzetek Békés megyében 

A nehéz helyzetben élők körében jelentős szerephez juthat a családi támogatás. A külön-

böző generációk közötti kapcsolatok erősségének egyik objektív mérési lehetősége a „hasz-
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nosságtranszfer” számítás, azaz az egymásnak nyújtott különféle támogatások arányainak ki-

mutatása. A vizsgálat valamennyi résztvevőjét tekintetbe véve  ez az alábbiak szerint alakult: 

Az időseknek nyújtott különféle családi támogatásban részesült a teljes minta 31%-a. (Ezen 

belül: 61% munka; 12% élelmiszer; 9-9% gyógyszer és tüzelő; 6% pénz és 15% egyéb formák-

ban kapott támogatást.) 

A családot támogató idősek aránya a teljes vizsgálati csoportban 50%. (A támogatási for-

mák: 35% étkezés; 27% pénz; 21% gyermekfelügyelet; 7% lakhatás; 5% munka és 5% egyéb 

segítség.) A megyeszékhelyen, illetve a falvakban élő nyugdíjasok helyzete ebben a tekintet-

ben is jelentősen eltér. A kisebb-nagyobb városokban lakók esetében ebben a tárgykörben is 

„köztes” eredmények születtek. Most csak a két szélsőséget jelentő eredményekre térünk ki. 

Békéscsabán az idősek 47%-a támogatta a családját, de családi támogatásban csak 18%-uk 

részesült. Eltérőek a támogatási formák arányai is, hiszen itt 50%-uk pénzzel; 32,9% étkezés-

sel; 30,5% gyermekfelügyelettel; 16,4% lakhatással és 10,6% munkával segítette a családját. 

„Viszonzásképpen” a támogatottak 45,4%-a munkát; 24,2%-a gyógyszerbeszerzést; 18,1%-a 

tüzelőt és 15%-a pénzbeli támogatást kapott. 

A községek adatai jóval szorosabb családi kapcsolatrendszerről és egymásra utaltságról 

tanúskodnak. Az idősek 65,8%-a adott és 55,5%-a kapott különféle támogatásokat. A család-

nak nyújtott támogatások sorrendje: étkezés 62%; gyermekfelügyelet 34,5%; munka 27,8%; 

pénzzel történő segítségnyújtás 21,3% és lakhatás 19,7%. A kapott támogatások: munka 

76,3%; tüzelő 14,7%; élelmiszer 12,7% és pénzügyi támogatás 7,9%. 

A nyugdíj nagysága és a kor mellett a nemi hovatartozás is alapvetően befolyásolja, hogy 

ki milyen segítséget ad. A nők az étkezés, a gyermekfelügyelet és a különféle munkák ellátá-

sában segítenek, míg a férfiak többsége „csak” a munkavégzésben támogatja a családját. 

Elgondolkodtató, hogy a generációk közötti viszonyban ma a nyugdíjasok összességében 

nagyobb arányban támogatják a fiatalabb generációkat, mint viszont. Hogy ez később még 

inkább így lehet, arra utalnak egy vizsgálat adatai, amely szerint a megkérdezett fiataloknak 

csak 9%-a lát esélyt arra, hogy támogassa idős családtagjait (Pannónia Életbiztosító Nyrt. 

2015). A hatalmas arányú el- és kivándorlás és az egymást segítő kölcsönös munkavégzés ha-

gyományainak adóztatási túlkapásai miatt a családi és szomszédsági támogatási rendszerek 

várhatóan tovább gyengülnek, ezért egyre kisebb az esélye annak, hogy ezek a idősek támoga-

tásának hatékony eszközei lehessenek. 

A közelmúltban Gyulán végzett kutatás (Rozsnyai K. 2012) egyik fontos megállapítása, 

hogy nagyon jelentős azok aránya, akiknek a bajban nincs támasza.  Vizsgálatunk is alátá-

masztja, hogy a nyugdíjas közösségek erősítése az életminőség egyik legfontosabb eleme. Az 

aktív nyugdíjas csoportok egyben a helyi demokrácia forrásai, a lokálpatriotizmus hordozói is.  

Kutatásunk alapján megállapítottuk, hogy a különböző településtípusokban élő nyugdíja-

sok esetében jelentős eltérések vannak a települési és egyéni anyagi viszonyokban; az infra-

struktúrában; a szolgáltatások kínálatában és minőségében; a lelki gondokban és az egyedüllét 

kihívásaiban. Ezek kölcsönhatásai a bemutatott dupla-tetraéderes modell alapján megismerhe-

tőek és a bekövetkező változások előre jelezhetőek (Tóth J. 1981; Rozsnyai K. 2012). 

A Békés megyében végzett vizsgálat elsősorban az aktív időszak életfeltételeinek későbbi 

hatásaira irányította a figyelmet, mivel a súlyosabb társadalmi problémák gyökerei az esetek 

többségében még az aktív időszakban vannak. A nyugdíjaskor a korábbi élethelyzet folytatása, 

de egyben egy új életszakasz kezdete is. 
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A nyugdíjas lét aktív korból származó öröksége mellett minden idős ember életének lehet-

nek elkerülhetetlen eseményei. A társadalmi kapcsolatok leszűkülése, a házastárs elvesztése, 

az anyagi helyzet romlása, a betegségek megjelenése, a kiszolgáltatottság, a magány és a lelki 

betegségek megjelenése mindenkinél bekövetkezhet. A nyugdíjasok többsége azonban egyál-

talán nem készül fel ezekre, emiatt nagy arányban fordulnak elő a különféle lelki problémák, 

és olykor történnek tragikus események is. 

5. A múlt fogságában 

A rendszerváltás nem hozott megújulást Békés megye gazdaságában, sőt felerősítette az egy-

oldalú agrárszerkezet ellentmondásait, és az uniós fejlesztések sem hoztak érdemi változásokat. 

Az egymást erősítő negatív jelenségek mára egy leépülési folyamattá integrálódtak, ami 

jövőtlenné teszi a térséget és válságos helyzetet teremt a majdani idősek számára. A kataszt-

rofálisan alacsony születés számok és a járványszerű el- és kivándorlás miatt még rosszabbak 

lesznek a demográfiai viszonyok. Az utolsó évtizedben már a legélhetőbb város, Gyula is el-

veszítette népessége 6%-át, több település pedig 30-35%-át is. A megye első helyen áll a né-

pességszám csökkenésében (10 év alatt 9,1%) és ez a folyamat egyre erősödik (KSH 2013; 

Index, 2015. 05.28.). A gazdaságban nem várható érdemleges fejlődés, hiszen azok az uniós 

források is megszűnnek, amelyekből a különféle beruházások éltek. Emiatt a munkalehetősé-

gek nem javulnak, a bérek nem nőnek, a közmunka társadalmában az önkormányzatok egyre 

szegényebbek, az időseket támogató rendszerek leépülnek (Köteles L. 2009). Békésben a kö-

vetkező évtizedekben egy minimál nyugdíjjal rendelkező tömeg és kiszámíthatatlan nagyságú, 

nyugdíjjogosultságot sem szerző nincstelen idős ember kerül kilátástalan életkörülmények 

közé, a társadalom peremére. Ehhez képest tartják szerencsésnek a ma nyugdíjasait, hiszen 

olyan világban élhettek, amelyben a munka és a tanulás lehetősége mindenki számára elérhető 

volt. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a fiatalabb korosztályok körében is növekszik a tár-

sadalmon kívül rekedő különféle csoportok aránya, akiknek nincs esélye arra, hogy emberhez 

méltó életet élhessenek, a megye – más hasonló helyzetű vidéki térségekkel együtt – egy min-

dent megváltoztató válság felé közeledik. 

6. A jövő körvonalai 

Kiindulópontunk, hogy Magyarországon nem lesz lényeges változás a „homogén” országra 

kifejlesztett gazdaságfejlesztési modellben, ezért a területi különbségek várhatóan tovább nő-

nek. Ezt a folyamatot jól tükrözi az 1 lakosra jutó GDP alakulása is. Míg 1994 -ben Békés 

megyében az még az országos átlag 80%-a volt, 2010-re 55%-ra csökkent (Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara 2013). 

A közlekedési hálózat fejlesztése és a multinacionális cégek esetleges megjelenése sem 

tudja hozzákapcsolni a megyét az ország modernizációs folyamataihoz. (Ez a „veszély” ma 

aligha fenyeget, hiszen az 500 legtőkeerősebb cégből csak 3 működik Békés megyében.) 

Fontos tény, hogy az Európai Unió csak 2020-ig biztosít pénzügyi támogatást a területi 

különbségek kiegyenlítésére. Ha ebben az időszakban nem történik jelentős változás, akkor a 

következő évtizedben már csak a mindig szűkös hazai pénzügyi lehetőségek maradnak, ame-

lyek nem lesznek elegendőek a helyzet megváltoztatásához (4. ábra). A mai kormányzat is tisz-

tában van a vidék tarthatatlan helyzetével és megfelelő forrásokat is biztosított a változtatások 

elkezdésére. A tapasztalat azonban az, hogy a források elosztásában már nem a célszerűség, ha-

nem a belső érdekviszonyok a meghatározóak. (Ennek szemléletes megnyilvánulása a tanyafej-

lesztési pénzekből 2013-ban történt beruházás az V. kerületben.) (Index. 2013. 11.06). 
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4. ábra. Munkahelyteremtő pályázati összegek megoszlása 2006-2013 

Forrás: www. index.hu 

A szükséges változtatásokra véleményünk szerint már nem kerülhet sor, ezért a jelenleg 

ható folyamatok alapján lehet a megye jövőjét körvonalazni. 

A gazdasági-társadalmi fejlődést gúzsba kötő történelmi adottságokon túl még olyan terü-

leteken sem sikerült elérni a változásokhoz szükséges „kritikus tömeget”, mint a felsőoktatás, 

amelyben a rendszerváltást követően relatíve gyors fejlődés kezdődött. Mára az itteni intézmé-

nyek elveszítették kreativitásukat, lendületüket, meggyengültek kapcsolataik a helyi gazdaság-

gal és társadalommal. (A valóságra fittyet hányó felsőoktatás-politika egyik jellemzője, hogy 

a társadalmi válság kezelésében nélkülözhetetlen szociális munkások korábban sikeres helyi 

főiskolai képzése is válságba került, a megszűnés fenyegeti.) Az itt élő felsőfokú végzettségűek 

aránya egyébként még ma is csak fele az alacsony, 13%-os országos átlagnak. A körükben és 

az érettségizettek körében különösen erős elvándorlás nyomán egyre kevesebb esély van a 

strukturális átalakításokhoz szükséges humán erőforrások megteremtésére (Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara 2013). 

Az a tény, hogy a megye népessége 1980-hoz képest csaknem egynegyedével csökkent, nem 

fejezi ki azt a veszteséget, hogy a magasan kvalifikáltak elvándorlása mellett a kiüresedő tér-

ségekben egyre nagyobb tömegű iskolázatlan cigány népesség koncentrálódik és keres túlélési 

lehetőségeket – ahogy tud (Obádovics Cs. 2015). Ennek társadalmi következményei is kiszá-

míthatatlanok. 

A hanyatló státushelyzet és a növekvő szegénység miatt az egész társadalomban nő az ag-

resszivitás, tovább erősödnek a másokkal (zsidók, cigányok, bevándorlók) szembeni előítéletek. 

A „társadalom alatti osztály” életét nemcsak a pénztelenség, hanem minden másnak a hiá-

nya is jellemzi (lakás, tanulás, szolgáltatások igénybe vétele, biztonság, nyugalom,). A több-

oldalúan hátrányos helyzetű csoportok mentális szempontból is leépülnek: egészségi állapotuk 

romlása rendkívül gyors ütemű (Aracsi L. – Pál V. 2004). 

Különösen igaz ez a cigányságra, amely egyre jelentősebb szerepet játszik a demográfiai 

változásokban. A 15 év alattiak aránya közöttük már 37%, miközben a teljes népességben 
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2009-ben csak 16,8% volt. A 60 évnél idősebbek aránya viszont fordított, csak 3,9%-uk éri el 

ezt a kort, míg a teljes népességben már 20,2%-ra nőtt az arányuk. Az okok között az egész-

ségtelen munka- és életkörülmények, a környezetszennyezés, a szociális és pszicho-szociális 

környezet, az életmódbeli és táplálkozási szokások a meghatározóak. Ezek a körülmények kü-

lönféle mértékben a társadalom peremén élő más csoportokra is jellemzőek (Halmosné Mészá-

ros M. 2009). 

A szegénység fontos okai közé tartoznak a megfelelő tudás és mentalitás hiánya, például 

a hosszabb távú és felelős gondolkodás, tervezés és a kitartó munka hiánya. Emiatt az esetleg 

növekvő pénzügyi támogatás nem változtat az alap-helyzeten, sőt újratermeli a képzetlen tö-

megeket. 

Természetesen létezik egy másik valóság is: a megszépülő települések, a jólét és gazdagság 

hivalkodó világa, kis modernizációs szigetek – de mindezek csak a fejlődés külső látszatai, 

mert kevesek számára jelentenek elérhető életet. 

A népesség területi előreszámításának módszerei a jelenleg követhetetlen el- és kivándorlá-

sok miatt csak korlátozottan használhatóak. Valószínűsíthető, hogy a jelenlegi negatív demográ-

fiai trendek is folytatódnak, azaz tovább csökken a fiatalok, a gyermekek, és az aktív korúak 

aránya, emellett számbelileg csökken, de arányait tekintve tovább nő az idősek társadalma. 

A mai nyugdíjas társadalom egyik fontos jellemzője, hogy meghatározó az öregségi nyug-

díjasok tömege, akik több évtizedes munkával és befizetésekkel biztosították a megélhetésük 

alapját jelentő anyagiakat. A következő évtizedben ez a helyzet lényegesen átalakul – az új 

világ küzdelmes viszonyai képeződnek le az idősek körében. 

Nagy számban kerülnek az idős korba olyanok, akik csak életük egy részében szereztek-

szerezhettek munkájukkal nyugdíjjogosultságot. Egy másik csoport azoké, akik szinte alig jutot-

tak-juthattak legális munkához, ezért semmilyen nyugdíjra sem lesznek jogosultak. 

Mivel a munkából élő aktív népesség többsége minimálbérből, vagy közmunkából él, túl-

nyomó többségük nem képes idős korára takarékoskodni. Egy friss felmérés szerint a nyugdíj 

előtt állók 60%-ának semmilyen tartaléka nincs idős korára. Figyelembe véve, hogy az Unió 

előrejelzései szerint az idősekhez köthető kiadásokat az átlagbérhez viszonyított átlagos nyug-

díj csökkentésével is korlátozni kell, a Magyarországon előre jelzett 31,9% jelentősen rontja a 

nyugdíjasok anyagi kilátásait. 

Mindezek következménye, hogy előre nem jelezhető nagyságú, de a jelenleginél szélesebb 

körű idős csoportokra a nincstelenség, a reménytelenség és a kiszolgáltatottság vár.  

A „magyar Távol Kelet” (Lengyel László elnevezése) és benne Békés megye, olyan gaz-

dasági és társadalmi zsákutcába került, amelyből önerejéből nem tud kijutni. Iskolázatlan és 

megzabolázhatatlan fiatalok, cselédsorsba került falusi munkavállalók, segélyből máról -hol-

napra élő nincstelenek, a nagybirtok szorításában vergődő kisgazdaságok olyan társadalmi prob-

lémákat teremtenek, amelyek szétfoszlatják az itteni társadalom hagyományos szövedékét. Az 

egyre szűkülő középréteg és a gazdagok csoportjai csak árnyalják ezt a társadalmi képet. 

Ha a jelen folyamataiból következtethetünk a jövőre, akkor az otthon vélt biztonságába 

zárkózó kisnyugdíjasok és a másoktól remélt (vagy követelt) segélyekből tengődő ezrek sorsa 

rajzolódik ki előttünk. Olyan világban kell új életszakaszt kezdeni, amely nem integrálja, ha-

nem a szegényekkel együtt a nyugdíjasok nagyobb részét is kiveti magából.  
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7. Tabuk nélkül… 

A vizsgálat adatai, a viták következtetései és személyes tapasztalataink szerint is a nyugdíjassá 

válás legnagyobb személyes kihívása az új jövőkép kialakítása. 

A nyugati országokban általánossá vált, hogy a nyugdíjaskor „egészséges” évei -évtizedei 

elsősorban az aktív kor béklyói között megvalósíthatatlan egyéni álmok (világkörüli utazás, 

tanulás, önkéntes munka) valóra váltását szolgálják.  Levetve az aktív kor számtalan kötele-

zettségéből rakott béklyót az ember szabaddá, „önmagáé” lesz. Szabadsága = a szabad válasz-

tás lehetősége. 

A vizsgált nyugdíjasok többségének nincs lehetősége arra, hogy valóban „szabad” legyen, 

azaz megvalósíthassa álmait. A falvakban élők számára a lakókörnyezetben elérhető szolgál-

tatások hiánya is szinte áthághatatlan korlátokat emel, de mégsem ez a legnagyobb akadálya 

annak, hogy az időskorban életüknek új céljai lehessenek. 

Többségüknek álmai sincsenek – nem is lehetnek, mert olyan világban éltek-élnek, amely-

ben a különféle társadalmi elvárások (erkölcs, szokás) és a különféle anyagi és egyéb kénysze-

rek az egész életen át gúzsba kötik az embert, megakadályozzák, hogy önmaga lehessen. 

Az aktív kor befejezése sokuk számára „csak” azt jelenti, hogy egy stresszel teli korszak 

kényszerei végre megszűnnek – ám a többi kényszer fogva tartja őket. A többség számára 

természetes az, hogy élete további részében a családot szolgálja. A „család érdeke” olyan erős 

társadalom-erkölcsi kényszer, amellyel szinte lehetetlen szembeszegülni, mert akkor kiközö-

sítik az „önző”, lázadó szülőt, nagyszülőt. Családi érdekké az válik, amit a családi kapcsola-

tokban meghatározó személy annak tart. Így lehet fontosabb az unoka autó vásárlása, mint a 

nagyszülők nyaralása, így lehet egy-egy mama egész életén át a család cselédje. A helyzetet 

elfogadja, hiszen nincs is más lehetősége és a család valóban fontos az ember életében – de 

nem lehet csak ennyi az élet. Bármennyire nehéz is, változásra van szükség a társadalmi szem-

léletben, mert az emberi élet ennél értékesebb. 

A rejtett feszültségek csak ritkán kerülnek a felszínre: egy-egy megmagyarázhatatlan ön-

gyilkosság, vagy „céltalanul” útnak indult idős ember sorsa jelzi, hogy a nyugalmas felszín 

alatt milyen reménytelen sorsú emberek élnek. 

A szabad választáshoz biztos jövőkép, lehetőségek és elszánt tenni akarás kellenek. A ma-

gyar társadalomban ma még csak szűk körben vannak egész életre vonatkozó egyéni boldogság 

stratégiák. A „majd csak lesz valahogy” „bölcsessége” a kiszolgáltatott ember önáltató beletö-

rődése a sorsába, irreális remény annak jobbá fordulásában. 

A nyugdíjas–sors a béklyóktól való szabadulás története. Hogyan lehet egyensúlyt találni 

az egyéni vágyak és a családi érdekek szövevényében? Mekkora lehet a szabadságunk? Ezek 

azok az alapkérdések, amelyekre életünk minden szakaszában választ kell adnunk.  Nekünk és 

a társadalomnak is. 

Vizsgálatunk és tapasztalataink szerint a jelenleginél sokkal komplexebb, hatékonyabb és 

igazságosabb segítő rendszer kell a nyugdíjasoknak is. Olyan, ami több területet integrál, több 

forrásból finanszírozott, követi az egyéni élethelyzetek változásait. Mindezekhez át kell alakí-

tani az idősökkel kapcsolatos törvényeket és az azokra épülő gyakorlatot,  amelyek az „elmúlt 

világ” szemléletében fogantak és a folyamatos korrekciók ellenére sem képesek jövőre orien-

tált rendszerré válni. 

A Nyugdíjasok Országos Szövetségének kezdeményezésére olyan országos kutatás kezdő-

dött, amely kiinduló pontja lehet egy alternatív, humánus és modern időspolitikai stratégia 

kimunkálásának. 
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