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A  

 
 
 

Bevezetés 

 
A modern jóléti társadalmak egyik legfontosabb vívmánya, hogy az egyének egyre 

sokkal többet jelent, mint a konvencionálisan használt egészség kategória, egységben 
tartalmazza az egyén személyiségének biológiai, pszichológiai, szociális és spirituális 

Megismerése rendszerszemléletet, holisztikus megközelítést igényel, az 

pszichológiai, szociológiai és spirituális módozatai valóságos anti-aging (öregedést 
ek egyszerre szeretnének hosszabban, de 

testileg- -

meghatározó szerepe van az élettartamon belüli esély-évek, vagyis az egészségben 

 
l foglalkozó kutatások 

-
„ ” csoportját alkotják 

motiválta 
 

Kutatásunkban és ebben a tanulmányban is ezekre a kérdésekre kerest Az 
életcél eléréséhez mindig szükséges egy támogató rendszer, amely egyrészt endogén, 

 exogén, 
 

össze (
 ajdonság, a 
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, vagyis, hogy adott körülmények között 
hogyan változik valaki hozzáállása az 

-

Annak céljából, hogy ezt a korosztályt megismerjük
felüli személyek élethelyzetét át 

(legfontosabb életcé
kutattuk és tártuk fel   

tevékenységek, am   
 

re a DE OEC Regionális és Intézményi Kutatásetikai 
-

 
 
 

Módszerek és célcsoport 

 
A keresztmetszeti vizsgálat célja 

vizsgálata1 -én arányukat tekintve a célcsoport mind Debrecenben , 
 százalékát tette ki  – 

álló - 
- -

- , Debrecenben saját vagy nem saját 

es adatfelvételre 
, 

tö   
egészségügyi vizsgálat (vérvizsgálat  kapcsán (melynek 

, valamint az adatfelvétel 
gördülékenységének biztosítása érdekében háziorvosi körzetenként teljes  

1 - -ben zajlott,  Debrecenben nem történt hasonló 
 

   



  

megkeresést  A mintavétel során 
  

került kiválasztásra, megkérdezettek közül bentlakásos szakosított szociális 
   

 

A kutatás eredményei 

 
A válaszadó az Észak-Alföld régió valamely településén született, 71,7 
százalékuk  is ezt a területet nevezte meg
De  A megkérdezettek 74,1 százaléka százaléka férfi 

  
 

 kutatásban legnagyobb arányban a 
lakótelepeke
jellege szerin

Az 
önkormányzati és 

-  
 
 

 

 
 

 legnagyobb számban a kertvárosokban 
   

Nem 
 

Lakóhely jellege Debrecenben Ösz- 
szesen 

 bel-
város 

elit 
övezet 

kül-
terület 

lakó-
telep 

kert-
város 

önkor- 
mány-

zati 
-

otthon 

egyházi 
-

otthon 

Férfi 14   14  4   

  11       

Össze-
sen 

 11 4    17  
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44, (1-  
 

 

 

 
 Iskolai végzettség Nem Összesen 

  férfi  

Nincs 4   

 Elemi 14  94 

 Polgári   4 

 Szakképesítés 4  17 

Szakmunkás  9 17 

Érettségi 9 11  

  4   

 Egyetemi diploma  1 11 

 Egyéb    

Összesen    

 
 
Családi állapotukat tekintve százalékuk özvegyként, százalékuk házasságban 

százalékuk egyedülállóként százalékuk elváltként és százalékuk élettársi 
kapcsolatban élt  ük  
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  Családi állapot Összesen 

  
 

agglegény 
házas özvegy elvált élettársa 

van 
Nem 
  

férfi       

 7      

Összesen 9      

 
 
A leggyakoribb családi állapot  volt
többen voltak viszont  
inkább tartózkodnak özvegységükre hozzátartozóik lakásán, feladva függetlenségüket, 
de nem tudtunk statisztikai összefüggéseket kimutatni a nem és az özvegység, valamint 



  

dimenziói 
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy van-e összefüggés a családi állapot idejének 

 Ebben az esetben 
sem tudunk semmilyen összefüggést kimutatni a rövidebb és a hosszabb ideje 

i 
 

 
százaléka 

tások: 
A válaszadó testvéreinek száma és a gyermekeinek száma között 
Nem állítható például, hogy aki kisebb családból származik, kisebb családot vállalt, 
és ennek  sem igaz
nincs h  
A gyermekek száma és az iskolai végzettség közötti kapcsolat elemzése szerint 
nem állíthatjuk -

-
férfiak esetében sincs kapcsolat a gyerekszám és az iskolai végzettség között ebben 
a korosztályban  
A gyermekszám és a depressziós szint között sem nemenként, sem a GDS 
értékcsoportjai szerint nem mutatható ki kapcsolat a két változó között, tehát a 
gyermeksz  
A gyermekszám és az MMSE között sem nemenként, sem a mentális állapotot 

 
 
Megvizsgáltuk azt is, hogy az , a család 
értéke és a kapcsolatok fenntartása hagyományozódott-e a saját család felé, illetve a 

ez aktivizálódik-e valamilyen 
százaléka 

százaléka 
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Lakóhely jellege 

Kapcsolat jellege 

Szoros kapcsolat Nem szoros 
kapcsolat 

Összesen 

Belváros        
Elit   ,9  9,1   
Külterület        
Lakótelep        
Kertváros       
Önkormányzati 

 
 47,1     

   47,1   
Összesen       

 
Szignifikánsan a okban  legkisebb arányban, 
hogy szoros a családi kötelék, a legnagyobb arányt a kertvá  
Ugyancsak az 

 
 
  

5 -

  
 

  Nem fontosak 
a családtagok 

Fontosak 
a családtagok 

Összesen 
 

Nem támogatja  a családot    
Támogatja a családot      
Összesen    

 
Ebben az összefüggésben gyenge pozitív kapcsolat  , vagyis, akik 
támogatták a családot, azoknak a családtagok nagyobb arányban voltak fontosak, mint 
azok körében, akik nem támogatták a családjukat  
 

 

 

 

 

 

4 ; Cramér’s V= ;  
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 Nem fontosak 

a családtagok 
Fontosak a 
családtagok 

Összesen 
 

 11   
                                                        141 

Összesen 19   
 
A saját családtól kapott támogatás és a családtagok fontosságának dimenziói között 
pozitív a kapcsolat, 7

ez is gyenge kapcsolat  Azt mondhatjuk tehát, hogy akik kaptak támogatást a 
családjuktól, azok inkább ítélték fontosa  
 
 

7 -  

 

 
 Nem támogatja 

 
Támogatja a 

 
Összesen 

Nem támogatja a családot    
Támogatja a családot    
 Összesen   177 
 
Eredményeink szerint  egymástól nem független az, hogy  támogatja a 
családja já  
 
Feltételeztük, hogy a  családot támogató magatartása és az önértékelésen 

 
 
 

8 -   

 
Egészségi állapot Nem támogatja a 

családot 
Támogatja a 

családot 
Összesen 

Rossz    
Nem túl jó    
Jó    
Nagyon jó    
K     
Összesen                                          
 

7  
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Eredményeink szerint a 
a családot9  
szin  
  
 

9 -   

 
MMSE Nem támogatja a 

családot 
Támogatja a 

családot 
Összesen 

Rossz     
Közepes    
Jó    
Kiváló     
Összesen     

 
A  között a kapcsolat 
gyengén szignifikáns , vagyis, akik támogatják a családot, kevéssel jobb kognitív 
funkcióval rendelkeznek11  
 

 

10 A  

  

 
Egészségi 

állapot 
Nem támogatja a  

család 
Támogatja a 

család 
Összesen 

Rossz     
Nem túl jó    
Jó     
Nagyon jó    
K     
Összesen    

 
uktól kapott támogatás dimenziói 

között rendkívül a
nagyobb arányban támogatja a családja  
vagy  
vagy  
 
  
 

9 Kendall-féle gamma asszociációs együttható    ;  
 t-  

11 Kendall-  
 Kendall-féle gamma asszociációs együttható,   ;  



  

 
 

   

 
A szellemi és fizikai aktivitás mérésére  

tevékenységük; járnak baráti társaságba, vagy támogatják a családjukat, vagy 
- -4 

tevékenységük, járnak 
baráti társaságba, vagy támogatják a családjukat, vagy szervezetnek tagjai, és az 

- -9 

felkelni az ágyból, öltözködni, tisztálkodni, sétálni, nincs szellemi és fizikai 
tevékenységük, nem járnak baráti társaságba, vagy nem támogatják a családjukat, 

- -  
 

  

 

 
  

 

 
  

 

Lakóhely jellege Férfi  Összesen 
Belváros 4  7 
Lakótelep    
Kertváros 4 1  
Összesen  7  

Lakóhely jellege Férfi  Összesen 
 Belváros    
Elit  1 1 
Lakótelep 1  11 
Kertváros 7 4 11 
Idsotthon  1 1 
Összesen                                                  19  

Lakóhely jellege Férfi  Összesen 
 Belváros  1 1 
Lakótelep 1  1 
Összesen: 1 1  
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A Mini Ment százalékuk -

százalékuknak közepes (11- százalékuk -
százalékukn - százalékuk nem válaszolt a teszt 

 
A lakóhely jellege és az MMSE értékek kapcsolata: míg a rossz, a közepes és a jó 
kognitív státus  , a 

 

nem mutatott ki depressziós tün
százalékukn  votl százalékuk százalék nem 

 
 
A lakóhely jellege és a GDS értékek kapcsolatának vizsgálata szerint a legmagasabb 
értéket  
lakosok  
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Anyagi helyzet Létszám Átlag 

 
 

Standard 
Deviation 

Minimum 
érték 

Maximum 
érték 

Ön anyagilag 
biztonságban él 

     

Ön anyagi 
helyzetét 

nehezebb 
körülmények 
között él 

   1  

Ön nehéz 
anyagi  
körülmények 
között él 

     

Összesen      

 Kruskal-  



  

 

csoportja válik ki a GDS értékek alapján, vagyis a nehéz anyagi körülmények között 
s  

 

A kutatási eredmények rövid összegzése 

   

A tanulmányban bemutatott adatok alapján a megkérdezettek többségénél a 
legfontosabb 

fenntartására, hanem valódi életcélként is (Kra  funkcionál
életcél, amely 
statisztikai összefüggés is kimutatható volt: akiknek született gyermekük, gyakrabban 
említették ezt az életcélt, k -4 gyerekesek  
leggyakrabban
említették a családot, családi állapotukat tekintve leginkább az  Akik a 
családot választották legfontosabb értéknek , azok nagyobb arányban 
kaptak támogatást saját családjuktól, mint azok, akik mást jelöltek be, mint 

százaléka jó egészségi 
százalék

egyharmada a családot választóknak járt baráti társaságba, majdnem egytizedük nagyon 
százalékuk járt,  is 

járt  
 

  

százaléká százalék
és a gyermekek száma között, a gyermekszám és az iskolai végzettség között, a 
gyermekszám és a GDS, valamint MMSE értékek között nem volt kimutatható 

 
 

  

A család-támogatás és a családtagok fontossága között gyenge pozitív kapcsolat, míg 

összefüggés állt fenn
elfogadó csoportok között is
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személy tám

meg, hogy fontosak a család számára,  Az 
evésbé támogatták a családjukat, és szoros családi kapcsolatot az 

 
 

-
Kérdéseink arra irá -e 

azok gyakrabban támogatták a családot, mint azok, akiknek az egészségük rosszabb 

kicsivel jobb mentális állapotban volt, 
a depressziós skála értékeivel viszont  
 

 

s értékei pozitívan korreláltak, magasabb 
 

 

  

Orvoshoz fordulás, kórházban tartózkodás 
 
A megkérdezettek egyötöde egy éven belül nem volt orvosnál - -szor  már 
többen százalékuk kereste fel orvosát, illetve az 

százalék százalék - -szor, 
-
százalékuk  Rendszeres orvosi 

 
 

Önértékelésen alapuló állapotfelmérés 
 
Saját önértékelésük szerint az 9,4 százaléka százaléka 

százaléka százaléka százaléka 
százalékuk  eredmény, hogy a szellemi és 

 



  

 
 

Dohányzás 
 

százaléka 
öt

százalékuk volt és a legtöbben a munkahely 
  

 
Fizikai és szellemi aktivitás 

 
Az egészségi állapot önértékelésénél árnyaltabb képet ad azoknak a tevékenységeknek 

és társai 
(  A megkérdezettek egyharmada önállóan sétált, kétharmada 

százaléka százaléka képes volt 

éves és korosztály  
százaléka százaléka egyedül nem tudott 

öltözködni, 4,7 százaléka önállóan nem tudott tisztálkodni, 1,4 százaléka pedig nem 
 

inaktivitás  
Az IADL vizsgálat (Lawton-

ott 
szoktam” változóval egészült ki: ezáltal kifejezésre juthatott egy árnyaltabb 

százalékuk százalékkal kevesebb, mint amit a 
a során (

százaléka százaléka, 
százaléka nem volt képes már rá, vagyis észükre  

 
 

több mint egyharmada, 
százaléka 

százalékuk, vagyis 71,1 százalékuk nem volt 
képes  százalékuk 
százalékuk  
 

 százalék, segítséggel 17,4 százalék 
százalékuk, 7,1 százalékuk pedig 

nem volt képes erre, vagyis a megkérdezetteknek  már nem látott el 
hivatalos,  
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, akik nem 
 

  
A nagyobb arányban végzett rendszeres szellemi tevékenységek közé tartozott a 
televíziózás  
semmilyen szellemi tevékenységben sem vettek részt, a fizikaihoz képest kevesebben 
voltak, 9,9 százalékot  
 
A megkérdezettek közel háromnegyedének MMSE eredményei alapján jó kognitív 
státusa volt, és kétötödük depressziós tüneteket sem mutatott  
 

  

A megkérdezettek  
korábbi életében a megkérdezettek 71,7 százaléka járt,  is járt 

százalékuk százalék volt,  
százalékra csökkent, amely  Igazolódik az a 

 
kapcsolatokr , azok, akik régen jártak, és most nem 

ik 
mberek számára  

 

   

A megkérdezettek a ma generációjának felnövekedése szempontjából a családi 
(engedelmesség, családcentrikusság, iskoláztatás, következetesség, kötelességtudat, 

és a lelki értékek közül a lelki élet értékeire (alkalmazkodóképesség, békesség, hit, 

leginkább  
 
 

Hasonló témájú hazai és nemzetközi kutatások  

 
Kutatási eredményeink egy részét célcsoportunktól kissé élet
személyekkel végzett kutatási eredményekkel is összehasonlítottuk, azzal a szándékkal, 



  

hogy feltárjuk a  - -ben és 
- lgárokkal 

(Beregi- -
, a 

m tért el lényeges mértékben,  
százalék  százalék 
vonatkoztatható, százalék százalék  Családi 

százalékkal al
százalékos százalékos 

százaléko  
 

 százalékuk önállóan ment a mozgékonyságot és a mindennapi 
százalékuk 

tudott sétálni a debreceni kutatásban  
korábbi kutatáshoz képest, 11 százalék százalék  
Korunk negyedik hatalmi ágaként is emlegetik a médiát, amely nagy hatással volt az 

 életére is, en 
médiah  a korábbi 

a jelenlegi kutatásban a mostani 
debreceni kutatásban kevéssel nagyobb részvételt mutattak 

növekedés a tévénézés  az elemi, mind a 
- 

százaléko százalék
különbség a duplája volt rége A rádióhallgatás terén kevesebb, mint 

százaléka, 
százaléka olvasott -

százalék
százalék  

Annak az iskolai végzettségre utaló me szerint mind 
theti a nagyobb 

, 
n magas életkor elérésének (

1  -

a matuzsálemek többsége személyiségükben 

, a válaszadók százaléka ki szokott tartani saját elképzelései 
százaléka 

válaszadóknak, míg Aichiban alig haladja százalék  Az iskolai végzettséget 
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 százalék százalékos arányban 

tekintetében a debreceniek százaléka, míg az aichi-
százalék  A debreceni kutatásban i
százalék élt százalékot 

 A  dohányzók aránya az Aichiban dohányzók arányánál 
kevéssel alacsonyabb volt  

önértékelésen alapuló állapotfelmérése, a debrecenieknél nagyobb arányban, a 
százaléka  

A debr  magasabb arányban  százalékuk 
sétált minden nehézség nélkül, míg százalék

százalék százalék
pénzügyi, hivatali ügyek intézésében egyáltalán nem önálló az aichi-i matuzsálemek 

százaléka százaléka  Mindkét nemzet 

tisztálkodás, sétálás, pénzügyek, hivat

volta

, rossz egészségügyi és mentális állapotban élnek (Rácz-
Hajas 

betegségeikkel és fájdalmaikkal hozható összefüggésbe (Rácz-Hajas  

csoportban, kevéssel nagyobb, a 
legmagasabb értékcsoportjában a férfiak jóval nagyobb arányban képviselték magukat
A közepes és a jó kategóriákban a  

-zélandi, né
 

több mint felének nem volt iskolai végzettsége – ami igen sokkal haladja meg a 
debreceni arányt -  százalék
arány csak 1 százalék

 
Egy görög vizsgálat ( kutatta a százéveseket, 

megoszlás hasonlóságot mutat a debrecenivel, és mindkét célcsoport jóval meghaladta 
a születésekor várható átlagos élettartamot, viszont a görög matuzsálemek csak nagyon 

százalék

család fontosságára, amely egyrészt segít az 



  

százalékban szerepe  

Összefoglalás 

 
z egyéneknek az életével 

kapcsolatban, akik valamilyen módon különleges képességekkel rendelkeznek
embere számára az egyik ilyen különleges képesség a szép ö

Fontos kérdés tehát, hogy rendelkeznek-

Az öregedés mikéntje és mértéke összefügg az egyén eddigi élettörténetével, vagyis 
azzal, hogy 
A kutatás nemzedékéhez tartozó emberek több olyan válságos helyzeten mentek át, 
amelyet képesek voltak megélni és átélni – betegségek, családtagok elvesztése, 

 nehezítették életüket
Születésük korszakában - a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint - -1911-

kutatás -
, vagyis nyilvánvaló a 

sélyeihez 
 Mégis, a hátrányos helyzet ellenére szocializációjuk során olyan értékek 

törek

ok
állapotuk a mindennapi tevékenységek elvégzésében alacsonyabb önállósági szintet 
mutatott, mint a más lakóhelyeke  Azt gondoljuk, hogy vizsgálatunk  
életformájuk kialakítása során központi szerepet szántak a családnak, szociális 

ndelkeztek különleges szellemi képességekkel és egészséggel, 

 százaléka panaszkodik depressziós 
, a 

százalék
 

ag élet birtokosai
irányított 

, 
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