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Monostori Judit

FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

  A társadalom öregedése, azaz az idôsebb 
korosztályok arányának növekedése az 
utóbbi évtizedek egyik meghatározó 
társadalmi jelensége. A 65 éven felüliek 
aránya az elkövetkezô évtizedekben – 
kisebb hullámzásokkal – az eddigieknél 
is erôteljesebben fog növekedni. 2050-re 
Magyarország népességének közel 30 szá-
zaléka lesz 65 éves vagy idôsebb. 

  A demográfi ai öregedés az alacsony termé-
kenység és a várható élettartam növekedé-
sének következménye. Ez az oka annak 
is, hogy az utóbbi évtizedekben a legdi-
namikusabban az öregedési index növeke-
dett, amely az idôsebb korosztályok lét-
számának a gyermekekéhez viszonyított 
arányát fejezi ki. 2009-ben a 65 éveseknek 
a 14 éves és fi atalabb gyermekekre jutó – 
100 fôre számított – száma 110 volt. 

  A magyar férfi ak és nôk születéskor várha-
tó élettartama elmarad az európai átlagtól.  
Különösen a férfi ak kilátásai rosszak, hiszen 
a születéskor várható élettartam az ô ese-
tükben 2008-ban 69,8 év volt. A nôk muta-
tója lényegesen kedvezôbb. Ugyanebben az 
évben a nôk várható élettartama 77,8 év.
  A várható élettartam nem csupán nemek 
szerint, hanem társadalmi rétegenként is 

erôsen differenciált. Az iskolai végzettség, 
illetve a végzett munka jellege erôsen meg-
határozza az életkilátásokat. A magasabb 
iskolai végzettséggel rendelkezôk, vagy a 
szellemi munkát végzôk lényegesen hosz-
szabb életre számíthatnak, mint az ala-
csonyabb végzettségûek, vagy a fi zikai 
munkát végzôk. A férfi ak körében sokkal 
erôteljesebbek a társadalmi rétegek közöt-
ti különbségek, mint a nôk körében.  

  A 65 éves és idôsebb népesség egyhar-
mada egyedül él, és 43 százalékot tesz ki 
azoknak az aránya, akik párjukkal ketten 
vannak. Napjainkban nem jellemzô, hogy 
több generáció együtt él, ha mégis, akkor 
az sokkal inkább kényszer, mint szabad 
választás eredménye. 

  A generációk közötti kapcsolat lazulása 
abban is megnyilvánul, hogy egyre keve-
sebben vannak azok, akik pénzben vagy 
természetben támogatják más háztartás-
ban élô gyermekeiket, szüleiket, egyéb ro-
konaikat, csökken a háztartások közötti 
transzferáramlásban résztvevôk aránya.

  A magyar népesség egészségi állapota köz-
ismerten rossz. Ez az idôsebb korosztály-
okra különösen jellemzô. 2004-ben a 65–78 
év közötti korosztálynak 55 százaléka szá-
molt be arról, hogy mindennapi tevékeny-
ségeit korlátozó egészségi problémája van. 
  A társadalom idôsekrôl alkotott képe el-
lentmondásos. Bizonyos vonatkozásokban 
azt lehet mondani, hogy a fi atalabb ge-
nerációk toleránsabbak az idôsebbekkel, 
mint a korábbi években, míg más tekin-
tetben csökkent az idôsebbek társadalmi 
elismertsége. A fi atalabb generációk ma 
kevésbé érzik azt, hogy az idôsek be akar-
nak avatkozni az életükbe (valószínûleg 
ez a tényleges folyamatok szubjektív le-
képezôdése), ugyanakkor például az idô-
sek munkatapasztalata a korábbi évekhez 
képest leértékelôdött. 
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A TÁRSADALOM ÖREGEDÉSE

Az alacsony termékenység és az élettartam 
meghosszabbodása következtében az utób-
bi évtizedekben az európai társadalmak 
korstruktúrája átalakult, megnövekedett és 
a jövôben dinamikusan növekedni fog az 
idôsebb korosztályok népességen belüli ará-
nya. Az idôsödés jelenségének térhódítását 
jól példázza az a tény, hogy az élettartam 
meghosszabbodása és ezzel összefüggés-
ben a nyugdíjkorhatár emelkedése miatt 
az idôskor alsó határát egyre több vonatko-
zásban már nem 60, hanem 65 évben hatá-
rozzák meg.1 A 2000-es évek elején végzett 
demográfi ai adatfelvétel2 eredményei is ar-
ról tanúskodnak, hogy bármely korosztályt 
is kérdezzük, összességében a társadalom 
tagjai az öregkor alsó határának már nem 
a 60. életévet, hanem sokkal inkább a 65 
évet tekintik. 

A társadalmi öregedés jelensége európai 
és hazai szinten is jól dokumentált jelen-
ség. Magyarországon 1990-ben a 65 éves 
és idôsebb népesség aránya 13,2 százalékot 
tett ki, és ez 2009-re 16,4 százalékra növe-
kedett. A népességelôreszámítások szerint 
2050-re 29,4 százalék, 2060-ra 31,9 száza-
lék lesz az idôsebb korosztályok aránya, 
ami hasonló az Európai Unióban összesí-
tett számarányokhoz. Az EU 27 tagállamá-
ban 2008-ban 17,1 százalék volt a 65 éves 
és idôsebb népesség aránya, 2050-re 28,8 

1  Ez az oka annak is, hogy a jelen fejezetben az idôs 
kor alsó határát helyenként 60, míg másutt 65 év-
ben határozzuk meg. A nemzetközi vizsgálatok 
többségében az utóbbi alkalmazásával találkoz-
hatunk, míg a hazai adatközlésekben, kutatások-
ban a 60. és a 65. életév korhatárként való alkal-
mazása egyaránt jellemzô.

2  Az NKI Életünk fordulópontjai demográfi ai adatfel-
vételének 2001-es kérdezési hullámában azt kér-
dezték, hogy „Ön szerint hány éves korától szá-
mít öregnek az ember?”

százalékra, 2060-ra pedig 30 százalékra be-
csülik azt.

Az öregedési folyamatokat jelzô mutató-
szám az idôskori függôségi ráta és az öregedé-
si index. Míg az elôbbi a 65 éves és idôsebb 
népesség arányát a 15–64 éves korosztályhoz 
viszonyítva fejezi ki, az utóbbi az idôsebb kor-
osztályt a 14 éves és fi atalabb gyermekek lét-
számának százalékában adja meg. Mindkét 
mutató értéke erôsen emelkedô tendenciát 
mutatott az utóbbi évtizedekben. 1990-ben 
az idôskori függôségi ráta értéke 20 százalék 
volt, 2009-ben 23,8 százalék. Ennél dinami-
kusabb az öregedési index értékének növeke-
dése (64,5-rôl 109,9 százalékra), ami a rend-
kívül alacsony termékenységgel, így a gyer-
mekek népességen belüli arányának jelentôs 
csökkenésével magyarázható (1. ábra).

1. ábra. Öregedési index és idôskori függôségi ráta, 
1990–2009

Forrás: Demográfi ai évkönyvek.

A férfi ak és a nôk eltérô halandósága mi-
att az idôsebb korosztályokon belül minden 
életkori csoportban magasabb a nôk ará-
nya. A két nem létszáma közötti különbség 
annál nagyobb, minél idôsebb korcsoportot 
nézünk (2. ábra). 

Ahogyan korábban említettük, a társada-
lom öregedésének jelensége az alacsony ter-
mékenységgel és a megnövekedett élettar-
tammal függ össze. Ez utóbbi mindenkép-
pen pozitívan értékelhetô, ugyanakkor azt 
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7. Öregedés

is hozzá kell tenni, hogy jelenleg a várható 
élettartam Magyarországon lényegesen el-
marad az európai uniós átlagtól, különösen 
a férfi ak esetében. 2006-ban az EU 27 tagál-
lamában a férfi ak születéskor várható élet-
tartama 75,8 év volt, míg Magyarországon 

69,2 év. A magyar férfi ak tehát több mint 6 
évvel rövidebb élettartamra számíthatnak, 
mint az uniós átlag. A nôk esetében kisebb 
a különbség, az EU 27 átlagos 82,0 évével 
szemben Magyarországon 77,8 év a mutató 
értéke. A magyar férfi aknál csak a három 

AZ IDÔSKORRAL ÖSSZEFÜGGÔ 

TÁRSADALMI KIADÁSOK

A társadalmi öregedés kérdése a társadalom-
politikai vitákban gyakran azzal kapcsolat-
ban merül fel, hogy milyen pénzügyi terhet 
ró a társadalomra ez a jelenség. Kulcsfontos-
ságú probléma ez a nyugdíjrendszerek fenn-
tarthatósága szempontjából is. Az európai 
országokban a társadalmi kiadások legna-
gyobb csoportját az idôskorral összefüggô 
kiadások teszik ki. 2006-ban az EU 27 tag-
államában az öregséggel összefüggô szociális 

kiadások a teljes kiadásoknak 40 százalékát 
jelentették. A ráfordítások aránya Olaszor-
szágban és Lengyelországban volt a legna-
gyobb, Írországban és Luxemburgban a leg-
kisebb. Az ide vonatkozó magyar adatok az 
uniós átlagnak felelnek meg. A ráfordított 
összeg abszolút nagyságát tekintve az or-
szágok közötti különbségek nagyobbak. Az 
egy lakosra fordított, öregedéssel összefüggô 
kiadások Luxemburgban és Ausztriában a 
legna-gyobbak, Romániában és Bulgáriában 
a legkisebbek. A magyar kiadások nagyjából 
az uniós átlag felét teszik ki. 
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protection/data/main_tables. 

letöltés idôpontja: 2009. szeptember 7.

Az idôskorral összefüggô társadalmi kiadások, 2006



Demográfi ai portré 2009

balti államban élô férfi ak számíthatnak rövi-
debb élettartamra. A magyar férfi ak várható 
élettartamához hasonló értékekkel szerepel 
Bulgária és Románia. A nôk vonatkozásá-
ban is az említett országokban jellemzôek a 
legrövidebb várható élettartamok. Magyar-
ország adatai nem csupán az uniós orszá-
gokhoz, hanem a szomszédos országokhoz 
vagy a rendszerváltó országokhoz képest is 
kedvezôtlenek (3. ábra). (Lásd még a jelen 
kötet 5. fejezetét.)

Az életesélyek társadalmi rétegenként is 
differenciálódnak. Ezt a differenciálódást 
jól szemlélteti, hogy iskolai végzettség sze-
rint igen nagy különbséget mutat például 
a 30 és 65 éves életkor közötti elhalálozás 
valószínûsége. Témánk szempontjából ez a 
mutató azért különösen jelentôs, mert azt 
fejezi ki, hogy mekkora azoknak az aránya, 
akik az öregség alsó korhatárát el sem érik. 
A nôk körében is jelentôsek a különbségek, 
ám a férfi ak esetében a differenciálódás drá-
mai méreteket ölt. A 2000 és 2004 közötti 
öt év elhalálozási adatai alapján számít-
va 30 éves, alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezô férfi aknak várhatóan 57 szá-
zaléka, az alapfokú végzettségûeknek 41 
százaléka, a középfokúaknak 26 százaléka, 
a felsôfokú végzettséggel rendelkezôknek 
pedig 15 százaléka várhatóan nem éli meg 
a 65. életévét. (4. ábra).

4. ábra. Elhalálozási valószínûség 
30 és 65 éves kor között iskolai végzettség szerint,
2000–2004 (%)

Forrás: Hablicsek L.–Kovács K. (2007).

CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEK, 

KAPCSOLATOK

Az idôs kor az életciklusnak olyan szaka-
sza, amelyhez – többi életciklushoz hason-
lóan – jellegzetes háztartási struktúrák, 
együttélési formák tapadnak. Az életciklus 
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7. Öregedés

ezen szakaszát az jellemzi, hogy a gyer-
mekek már kiröpültek a családi fészekbôl, 
családot alapítottak, sôt, bizonyos korosz-
tályoknál már az unokák családalapítása is 
megkezdôdött. Ennek következtében a 65 
éves és idôsebb népesség jellemzôen egysze-
mélyes háztartásban, vagy párjával ketten 
él. 2004-ben a vizsgált korosztály egyhar-
mada élt egyedül. Valamivel több, mint 40 
százalékot tett ki azoknak az aránya, akik 
párjukkal kettesben élnek. A háztartásszer-
kezet másik jellegzetes vonása az, hogy nap-
jainkban alig található (megközelítôleg 3 
százalék) olyan – idôs személyt is magában 
foglaló – háztartás, ahol három generáció él 
együtt (5. ábra). Megjegyzendô, hogy a há-
romgenerációs együttélési formák, illetve 

azok a háztartások, amelyekben az idôsebb 
korosztályok felnôtt gyermekeikkel élnek 
együtt, az esetek többségében kényszeren 
alapulnak. A kutatások azt bizonyítják, 
hogy az anyagi lehetôségek hiánya, illetve 
a házasságok, a családok felbomlása játszik 
döntô szerepet abban, hogy a fi atalabb ge-
nerációk még együtt élnek az idôsebbekkel, 
vagy a fi atalok visszaköltöznek szüleikhez.

Az idôsebb korosztályok helyzetét nem-
csak az határozza meg, hogy kikkel élnek 
együtt, hanem az is, hogy a külön háztartás-
ban élô gyermekeikkel, unokáikkal milyen 
kapcsolatban vannak. A 65 éves és idôsebb 
népesség mindössze 10 százalékának nem 
született élete során gyermeke. Az egygyer-
mekesek aránya 28 százalék, a kétgyermeke-
seké 42 százalék és az érintett korosztály 20 
százalékának legalább 3 gyermeke született 
az élete során. Ha csak ezt a tényt vesszük 
fi gyelembe, akkor jóval szélesebb potenciális 
családi hálóra lehet következtetni, mint ami 
a háztartásszerkezetbôl adódna. A 65 éves és 
idôsebb népesség 83 százalékának már uno-
kája is van, akiknek a felügyeletében viszony-
lag nagy arányuk részt vesz (forrás: Életünk 
fordulópontjai demográfi ai adatfelvétel, 2004). 

A meglévô családi háló azonban még nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy az idôsebb kor-
osztályok a családi kapcsolatokat aktivizál-
ni is tudják. A generációk közötti szálak az 
utóbbi évtizedekben meggyengültek. Ezt jól 
példázza, hogy csökkent az olyan háztartá-
soknak az aránya, amelyek tagjai részt vesz-
nek a háztartások közötti juttatások áramol-
tatásában. Az Életmód és idômérleg adatfelvétel 
eredményei szerint 1986-ban a 60–69 éves 
háztartásfôvel ren delkezô háztartásoknak 
csak 18 százaléka nem adott és nem is kapott 
anyagi, vagy nem anyagi jellegû segítséget. 
2000-re ez az arány 30 százalékra növeke-
dett. Visszaesés volt tapasztalható azokban 
a háztartásokban is, ahol a háztartásfô 70 
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2004. Saját számítás.
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éves vagy idôsebb, bár a visszaesés mérsé-
keltebb volt. 1986-ban még egynegyedük, 
2000-ben már közel egyharmaduk maradt 
ki a háztartások közötti együttmûködésbôl. 
A visszaesés fôként a Budapesten élôk köré-
ben volt jelentôs (1. táblázat).

A háztartáson kívül élô gyermekekkel való 
kapcsolat lazulása is szerepet játszhat abban, 
hogy az egyedülélôk körében nem kevésbé 
magányosak azok, akiknek született egy-két 
gyermekük, mint azok, akiknek egy sem (2. 
táblázat).

AZ IDÔSEK EGÉSZSÉGI 

ÁLLAPOTA

Az egészségi állapot mérésére sokféle muta-
tószámot használhatunk. Az egyik lehetsé-
ges megközelítés szerint az érintettek maguk 

minôsítik egészségi állapotukat, vagy megje-
lölik, szenvednek-e olyan betegségben, amely 
mindennapi tevékenységükben gátolja ôket. 

A jelen fejezetben használt egyik mu-
tató 11 fokú skála segítségével minôsíti 
az egészségi állapotot. A kérdezetteknek 
arról kellett nyilatkozniuk, mennyire elé-
gedettek saját egészségi állapotukkal. Az 
egészségi állapot értékelése 0-tól 10-ig 
terjedhetett.

Természetesnek tekinthetjük, hogy az 
életkor elôrehaladtával az egészség rom-
lik, és az idôsek alacsonyabb pontszám-
mal értékelik egészségi állapotukat, mint 
a fi atalabbak. Az azonban korántsem 
természetesen, hogy az egészségi állapot 
romló megítélése már 30–40 éves korban 
megkezdôdik. (6. ábra)

Az egészségi állapotot mérô másik mu-
tatószám szerint 2004-ben a 65–78 éves 

1. táblázat. Azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyek tagjai nem vesznek részt a háztartások közötti transzfer-
áramoltatásban, 1986 és 2000 (%)

Korcsoport
Budapest Megyeszékhely Egyéb város Község Összesen

1986 2000 1986 2000 1986 2000 1986 2000 1986 2000

60–69 27,5 47,2 20,7 32,3 13,2 26,1 16,0 22,9 18,4 30,2

70–x 33,3 46,8 33,6 31,4 24,7 28,0 19,2 22,3 25,2 30,8

Forrás: Bocz J. – Harcsa I. (2001): A háztartások közötti együttmûködés jellemzôi. KSH.

2. táblázat. Magányosság az egyedül élô idôsek körében a született gyermekek száma szerint, 2004 (%)

„Mennyire jellemzô, hogy gyakran 
érzi magányosnak magát?”

Született gyermekek száma
Összesen

0 1 2 3 és több

Egyáltalán nem 26,0 29,0 24,6 22,5 25,7

Inkább nem 21,8 17,3 19,1 24,4 20,0

Inkább igen 21,8 24,5 26,9 29,0 25,7

Teljesen 28,8 28,8 29,0 24,2 28,0

Nem tudja 1,6 0,4 0,4 0,0 0,5

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: NKI Életünk fordulópontjai demográfi ai adatfelvétel, 2004. Saját számítás.

Megjegyzés: A született gyermekek száma nem egyezik meg a jelenleg is élô gyermekek számával, és a vér szerinti gyermekek 

mellett a nevelt gyermekek is betölthetik a vér szerinti gyermek szerepét az idôsebb korosztályok életében. Az adatok ezzel a 

megszorítással értelmezhetôk.
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korosztályban 55 százalék volt azoknak 
az aránya, akiknek mindennapi életvitel-
ét valamilyen betegség korlátozza. Súlyos 
korlátozottságról számolt be a korosztály 
18 százaléka, enyhérôl 21, változó korláto-
zottságról pedig 16 százalék. A férfi akat és 
a nôket összevetve azt állapíthatjuk meg, 

hogy a nôk körében magasabb a minden-
napokat korlátozó egészségi problémák je-
lenléte. A férfi aknak 51, míg a nôknek 57 
százaléka volt érintett. Ennek egyik oka az, 
hogy a férfi ak magasabb halandósága miatt 
a 65 éves és idôsebb férfi ak a hasonló korú 
nôkénél szelektáltabb csoportot alkotnak, 
mivel a legnagyobb betegségi kockázat-
tal rendelkezô csoportok (alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkezôk, fi zikai munkát 
végzôk) jelentôs része meg sem éli ezt az 
életkort. Szintén az eltérô várható élettar-
tammal függ össze, hogy a 65 éven felüli nôk 
körében magasabb a nagyon idôsek aránya, 
akiknek még rosszabb az egészségi állapo-
ta. A harmadik ok, hogy a nôk könnyebben 
tudatosítják és vállalják a betegségüket, 
mint a férfi ak. Végül szerepet játszik az is, 
hogy a nôk körében többen élnek egyedül. 
Az egyedüllét pedig növelheti a betegség 
kockázatát, illetve az egyedüllétbôl adódó 

AZ IDÔSEK HÁZTARTÁSSTRUKTÚRÁJA 

NÉHÁNY EURÓPAI ORSZÁGBAN

A hazai idôsebb korosztályok háztartásszer-
kezetének legfontosabb jellemzôje, hogy ma-
gas az egyedül élôk aránya, és alacsony azoké, 
akik gyermekeikkel vagy egyéb rokonnal élnek 
együtt. Ez nem minden európai országban 
van így. Például Németországban vagy Fran-
ciaországban sokkal magasabb – a 60–78 éves 
népességnek közel 60 százaléka – azoknak az 
aránya, akik párjukkal élnek.. A magyarhoz 
hasonlóan alacsony a bolgárok adata, és ennél 
lényegesen alacsonyabb az oroszoké. A 65–78 
éves orosz népesség-nek mindössze 35 száza-
léka él párjával kettesben egy háztartásban. 
Ennél jóval magasabb Oroszország-ban a gyer-
mekeikkel, a többgenerációs családokban élôk 
száma (43,0 százalék). A témára vonatkozó 
kutatások azt igazolják, hogy az esetek túlnyo-
mó többségében ezek az együttéléséi formák – 
csakúgy mint Magyarország esetében – inkább 

kényszeren alapulnak, kevésbé áll mögöttük a 
generációk közötti szolidaritás, a szívesen vál-
lalt és preferált együttélési forma.

A 60–78 éves népesség háztartásstruktúrája, 2000 körül 

Forrás: Gender and Generation Survey, I. kérdezési 

hullámok. 2000 körül, Saját számítás. 
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Forrás: NKI Életünk fordulópontjai demográfi ai adatfelvétel, 

2004. Saját számítás.
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életforma jobban megterheli az egészséget, 
mintha valaki párkapcsolatban, vagy na-
gyobb családban élne (7. ábra).

7. ábra. A mindennapi tevékenységet korlátozó betegség 
jelenléte a 65–78 évesek 
(férfi ak és nôk együtt) körében, 2004

Forrás: NKI Életünk fordulópontjai demográfi ai adatfelvétel, 

2004. Saját számítás.

5. AZ IDÔSEKRÔL ALKOTOTT 

KÉP A TÁRSADALOMBAN

A demográfi ai öregedés számos kihívást 
támaszt a társadalmak elé. Ezek közül 
az aktív és az inaktív lakosság arányának 
megváltozása, a növekvô nyugdíjterhek, 
az egészségügyi és a szociális ellátórend-
szer új feladatai a legfontosabbak. Sikeres 
kezelésükhöz, a társadalmi szintû felada-
tok súlypontjainak áthelyezése, az anyagi 
feltételek, a szakmai kompetenciák meglé-
te mellett az is szükséges, hogy a társada-
lom tagjainak az öregedéssel, az öregkorral 
kapcsolatos képe pozitív legyen, hogy az 
idôsekben a társadalom teljes jogú tagjait 
lássák. Ez a cél kiemelten jelenik meg az 
Európai Unió és a hazai társadalompolitika 
idôsügyi stratégiáiban. 

Az ide vonatkozó kutatások alapján el-
lentmondásos kép bontakozik ki: Az 1980-

as évek elejét és a 2000-es évek elejét ösz-
szehasonlítva bizonyos vonatkozásban a 
társadalom tagjai toleránsabbakká váltak 
az idôsebbekkel szemben, míg más tekin-
tetben csökkent az idôsek társadalmi elis-
mertsége. 

Az elôbbire jellemzô példa, hogy a 2000-
es évek elején sokkal kevesebben értenek 
egyet azzal az állítással, hogy az öregek 
„gyanakvóak, mindenkiben ellenséget lát-
nak”, mint 20 évvel korábban. Kevesebben 
gondolják azt is, hogy az öregeknek „semmi 
sincs ínyükre, mindenért zsörtölôdnek”. A 
generációk közötti távolság növekedésére, 
az életformák diverzifi kálódására utal az a 
tény, hogy 2001-ben csak a felnôtt népes-
ségnek alig több mint fele értett egyet az-
zal az állítással, hogy „az öregek szeretnek 
beleszólni a fi atalok életébe”, míg 1982-ben 
ez az arány 70 százalék volt. Azzal is lé-
nyegesen kevesebben értenek egyet, hogy 
„a felnôtt gyerekeknek kötelességük, hogy 
támogassák idôs szüleiket.” 1982-ben 93 
százalékuk vélekedett így, 2001-ben csak 
73 százalékuk. 

A társadalom tagjai pontosan érzéke-
lik, hogyan becsülik meg az idôsebbeket a 
munkaerôpiacon. A vizsgált idôszak alatt 
majdnem kétszeresére nôtt azoknak az 
aránya, akik egyet értenek azzal, hogy „a 
munkahelyeken egyáltalán nem becsülik 
meg azokat, akik kezdenek kiöregedni a 
munkából.” Az idôsebb korosztályok mun-
katapasztalata leértékelôdött. Kevesebben 
vannak, akik egyet értenek azzal, hogy „az 
öregek munkája – nagyobb tapasztalatuk 
miatt – többet ér a fi atalok munkájánál”, de 
még határozottabb a véleményváltozás irá-
nya, ha azoknak az arányát nézzük, akik 
nem értenek egyet az állítással. Ôk 1982-
ben még a felnôtt népességnek 28 százalé-
kát tették ki, 2001-ben már 45 százalékát 
(3. táblázat). 
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3. táblázat. Az öregekkel kapcsolatos társadalmi vélekedések (%)

Év Egyetért
Nem ért 

egyet
Bizony-

talan
Nem 
tudja

Összesen

Az öregek gyanakvóak, mindenkiben ellenséget 
látnak

1982 26 51 21 2 100

2001 19 68 12 1 100

Az öregeknek semmi sincs ínyükre, mindenért 
zsörtölôdnek

1982 30 47 21 2 100

2001 22 61 16 1 100

Az öregek szeretnek beleszólni a fi atalok életébe
1982 70 13 14 3 100

2001 52 31 16 1 100

A felnôtt gyermekeknek kötelességük, 
hogy támogassák idôs szüleiket

1982 93  2 4 1 100

2001 73 16 11 0 100

Az öregek munkája – nagyobb tapasztalatuk miatt 
– többet ér a fi atalok munkájánál.

1982 42 28 28 2 100

2001 38 45 16 1 100
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