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„Hiszem, hogy az öregedésre nem akkor kell készülni, amikor ott van.  

Jó azt jóval hamarább tudni, hogy múló a fiatalság, ez a „minden az enyém”  

érzet. Az értékrendszerünk is megváltozik egy kicsit, ha a tudatunkba kerül,  

hogy megöregszünk. Figyeld meg, ha valaki szépen tud megöregedni,  

az morális tartást ad. Derűt.” 

Polcz Alaine 

NÉHÁNY FONTOSABB DEMOGRÁFIAI ADAT 
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DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK 

 
Magyarország egyedülállóan kedvezőtlen demográfiai 
trendekkel jellemezhető: több mint harminc éve szinte 
folyamatosan csökkent a népesség (33 év alatt mintegy 800 
ezer fővel) 

Ugyanakkor kedvező fejlemény, hogy  

• 4,1 %-kal több az újszülöttek száma az utóbbi 5 évben 

• termékenységi arányszám nőtt: 1,25  (2010) 1,49 (2016) 

• házasságkötések száma nőtt: 35 520 (2010) 51 805 
(2016) 

• válások száma csökkent: 23 873 (2010) 19 552 (2016) 

• mind a születéskor várható átlagos élettartam, mind a 65 
éves korban várható átlagos élettartam folyamatosan 
emelkedik (évente 2-3 hónappal) 

 

 



SZÜLETÉSKOR VÁRHATÓ ÉLETTARTAM 

2001–2016 



65 ÉVES KORBAN VÁRHATÓ ÉLETTARTAM 

2004–2015 
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65 éves korban várható élettartam 
 Magyarországon, nemenként 2004–2015 között 

nők

férfiak



EGÉSZSÉGBEN TÖLTÖTT VÁRHATÓ 

ÉLETTARTAM 65 ÉVES KORBAN 2005–2015 
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65 éves életkorban egészségben várható élettartam 
Magyarországon  nemenként 2005-2015 között 

férfiak

nők



NÉPESSÉG-ELŐRESZÁMÍTÁS MAGYARORSZÁGON 

ALAP, ALACSONY  ÉS MAGAS VÁLTOZATBAN 

Forrás: KSH NKI 
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AZ EURÓPAI UNIÓ NÉPESSÉG-ELŐREJELZÉSE 
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AKTÍV IDŐSÖDÉS 

Az aktív idősödés (active ageing) olyan társadalmi és egyéni gyakorlatot jelent,  

amellyel az időskori életminőség javítható.  

 

Az egyén szintjén olyan időskor megélését fejezi ki, amely  

- gazdasági aktivitást,  

- a munkaerőpiacon maradást,  

- a társadalmi, kulturális és civil életben való aktív részvételt,  

- a társadalmi reintegrálódást jelent.  WHO 2002 

Az aktív idősödés az idősebb emberek képessé tétele arra, hogy minél tovább  

aktívak maradjanak a társadalomban és a gazdaságban.  
OECD 1998 

Az aktív idősödés az emberek segítése abban, hogy életük során addig  

lehessenek saját életük urai, ameddig csak lehetséges, és ahol lehetséges  

hozzá tudjanak járulni a gazdasághoz és a társadalomhoz. 

Európai Bizottság 



IDŐSEK HELYZETE, KAPCSOLATA  A CSALÁD TÖBBI 

TAGJÁVAL 

 

• Nem jellemző, hogy az idősek gyermekeikkel es unokáikkal, 
többgenerációs családban élnek együtt. 

 

• Folyamatosan nő az egyedül, özvegyen, egyszemélyes 
háztartásban élők (többségében özvegyek) aránya. 

 

• A késői időskor lassan terjedő folyamata a szülők és valamelyik 
gyermek újbóli összeköltözése: becslések szerint az idősek 
egyötöde él (újra) együtt gyermekével a nyolcadik évtized 
fordulóján. 

 

• Az idős generáció gyakran van együtt gyermekeivel: a gyerekeiktől 
külön élő szülők több mint felének van szinte napi személyes 
kapcsolata gyermekeivel, és az idős szülők 15%-áról mondható, 
hogy igen ritkán (havonta, vagy annál is ritkábban) találkozik 
gyermekeivel. 

 



IDŐSEK FELADATVÁLLALÁSA  A CSALÁDBAN  

 

• Az idősek (nagyszülők) bekapcsolódnak a 
gyermeknevelési, gyermekgondozási feladatokba. 

 

• A háztartások közötti transzferek iránya 
jellemzően az idősebbektől a fiatalabbak felé 
irányul, úgy a pénzbeli, mint a természetbeni 
transzferek (unokákra vigyázás, óvodából, 
iskolából elhozás, vendéglátás). 

 

• Ez a segítés csak az életkor előrehaladtával (70 
év felett) csökken számottevően, ekkortól egyre 
inkább már az idősek szorulnak segítségre. 

 



A CSALÁD SEGÍTSÉGE AZ IDŐS 

SZÜLŐNEK, NAGYSZÜLŐNEK 

• Az életkor előrehaladása, betegségek 

kialakulása miatt az idő családtagra több 

figyelmet kell fordítani, nagyobb törődéssel, több 

empátiával kell felé fordulni. 

• A családtagok felelőssége az időskori 

betegségek kezelésében: 

– rendszeres orvosi kontroll, 

– gyógyszerek pontos adagolása, 

– a gyógyszerek szedésének ellenőrzése     



A CSALÁD SEGÍTSÉGE AZ IDŐS SZÜLŐNEK, 

NAGYSZÜLŐNEK 

• Az idős ember környezetének rendben 

tartása, segítség a mindennapi ügyek 

intézésében. 

• Segítség a személyes higiénéhez. 

• Amikor már külső segítség kell. 

• Emberi méltóság és a családi kapcsolat 

megőrzése akkor is, ha intézményi 

elhelyezésre van szükség. 



IDŐSEKET ÉRINTŐ EFOP PÁLYÁZATOK 2016-2017 

• EFOP-1.2.1 Védőháló a családokért:  
 

felhívás olyan programok megvalósítására, 
amelyek az általuk elérhető környezetben a 
családokat és a családok közösségeit, köztük 
az idősek és fiatalok kapcsolatát erősítik. A 
felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 
20 - 40 millió Ft közötti vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló 
forrás erejéig. A felhívásra 1080 pályázat 
érkezett be. 

 



Köszönöm szépen a 

figyelmet! 


