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1. Vezetői összefoglaló 
• A kérdezettek 43 százaléka számolt be arról, hogy valamely testrésze állandóan fáj és 

35 százalékuk megemlítette azt is, hogy nehezére esik a járás. 

• A kérdezettek 74 százalékban számoltak be olyan betegségekről, amelyek miatt 

rendszeresen orvoshoz kell járniuk. 

• A kérdezettek háromnegyede (76 százaléka) háziorvosához fordulna, ha valamilyen 

egészségügyi problémája merülne fel, további 15 százalék arról számolt be, hogy 

rokonához, ismerőséhez, vagy barátjához fordulna, ha egészségügyi kérdésekben 

lenne szüksége segítségre. 

• A megkérdezettek relatív többsége (36 százaléka) az elmúlt évben 1-2 alkalommal járt 

orvosnál és 28 százalékuk mondta azt, hogy egyszer sem kellett orvoshoz mennie, 

hasonló arányban (29 százalékban) vannak azok, akik 3-5 alkalommal jártak 

valamilyen orvosnál. 

• Pozitív eredménynek tekinthető, hogy a kérdezettek több mint fele (56 százaléka) 

minden nap és további ötödük pedig hetente többször kimozdul otthonából. 

• Egy-egy negyedükhöz (24, illetve 27 százalékukhoz) mindennap vagy hetente több 

alkalommal érkezik látogató, további ötödük pedig arról számolt be, hogy hetente egy 

alkalommal látogatják meg. 

• A felmérésben résztvevők harmada mindennap beszél vagy találkozik a 

szomszédjával. 

• A kérdezettek több mint fele él olyan közösségben él, ahol teljes mértékben vagy 

inkább jellemző, hogy odafigyelnek egymásra az emberek, negyedük (27 százalékuk) 

mondta azt, hogy ez inkább nem jellemző és további 13 százalékuk számolt be arról, 

hogy egyáltalán nem figyelnek oda egymásra a lakóközösségben. 

• A felsorolt negatív irányú (általános tevékenységekre és közérzetre vonatkozó) 

állításokkal kapcsolatban – egyetlen kivétellel – kijelenthetjük, hogy a kérdezettek 

több mint felére egyáltalán nem jellemzőek. 
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• Pozitív eredménynek mondható, hogy a kérdezettek kétharmadának (64 százalékának) 

egyáltalán nem, 11 százaléknak pedig inkább nem jelent nehézséget bevásárolni, 

valamint a kérdezettek 69 százaléka magának intézi a bevásárlást. 

• A válaszadók 66 százalékának egyáltalán nem, további 11 százalékának inkább nem 

jelenet nehézséget elmenni az orvoshoz. 

• A kérdezettek több mint kétharmada (68 százaléka) számolt be arról, hogy nincs olyan 

ember az életében, aki segítene neki: életükben 79 százalék azok aránya, akiknek nem 

is lenne erre szüksége, emellett 19 százalék azok aránya, akiknek segítségre lenne 

szüksége, de nincsen olyan személy, aki segítene nekik. Legtöbben (46 százalékban) a 

gyermeküket említették, harmaduk (31 százalékuk) arról számolt be, hogy más rokona 

(is) segít nekik, ebbe a kategóriába egyebek mellett a házastársak és élettársak is 

beletartoztak. 

• A kérdezettek közel negyedének (23 százalékának) a segítő személy kevesebb, mint 

heti 8 órát segít, 9 százalékuknak pedig átlagosan heti 8 órát segítenek a családtagjai, a 

legtöbbeknek (49 százaléknak) pedig több mint heti 8 órát segít az adott családtag. A 

segítő személyek 45 százalék teljes állásban dolgozik.  

• Érzelmi támogatás a kérdezettek közel fele (48 százaléka) minden nap kap, valamint 

szociális gondozásban is napi szinten részesül az érintett idősek 22 százaléka. 

• A felmérés biztonság témakörében született eredményei alapvetően pozitív képet 

mutatnak. A megkérdezettek jelentős többsége, összesen 75 százaléka teljes 

mértékben, 18 százaléka pedig inkább biztonságban érzi magát az otthonában. 

• Félelemérzetet a válaszadók több mint fele soha nem érez a felsorolt állításokkal 

kapcsolatban (pl.: elfelejt, dolgokat, egyedül marad stb.) 

• A megkérdezettek 70 százaléka nem rendelkezik biztonságnövelő berendezéssel az 

otthonában. 

• A válaszadók többsége (58 százaléka) gondolja, hogy a gondoskodás az állam 

feladata, szemben azokkal, akik szerint saját maguk feladata (21 százalék). 

• A felsorolt eszközök közül televízióval rendelkeznek a legtöbben (99 százalékuknak 

van), vérnyomásmérővel szintén sokan (91 százalékban) rendelkeznek. A válaszadók 
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több mint háromnegyede (76 százaléka) rendelkezik nem okos mobiltelefonnal, 

hasonló arányban (74 százalékban) vannak azok, akiknek vonalas telefonja van. 

• A kérdezettek ötöde (22 százaléka) mondta azt, hogy minden segítség nélkül tudja 

használni a számítógépet, további egy ötödük (21 százalékuk) pedig azt, mondta, hogy 

segítséggel, de tudja használni, így látható, hogy közel a minta fele valamilyen módon 

képes arra, hogy használja a számítógépet. Emellett a kérdezettek 35 százalék számolt 

be arról, hogy szokta használni az internetet. 

• Hagyományos idősek otthonában a kérdezettek 20 százaléka gondolkodott már, ezt 

csupán 2 százalékkal haladja meg azok aránya, akik a hagyományos feltételeket 

meghaladó idősotthon igénybevételére már gondoltak. Kisebb vagy nagyobb 

mértékben a válaszadók 42 százaléka bízik meg egy hagyományos intézményben, 46 

százalékuk pedig megbízik a hagyományos feltételeket meghaladó intézményekben. 

• A kérdezettek 78 százaléka jár háziorvoshoz, de a további felsorolt szolgáltatásokat 

igen kis arányban veszik igénybe. 

• Azok közül, akik igénybe veszik a házi segítségnyújtást 63 százalék kevesebb, mint 

heti 8 órában teszi ezt, további ötödük (21 százalékuk) pedig átlagosan heti 8 órában. 

Ez elsősorban érzelmi és pszichés támogatást nyújt azoknak, akik igénybe veszik. 

• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a kérdezettek 38 százaléka ismeri. Legtöbben 

(35 százalékban) tévéből, rádióból vagy újságból értesültek róla, hasonló arányban (29 

százalékban) vannak azok, akik családtagjaiktól, vagy ismerőseiktől hallottak erről a 

szolgáltatásról. 

• A felsorolt okosotthont alkotó eszközök közül a legnépszerűbb eszköz a szénmonoxid 

érzékelő, ezt a kérdezettek 48 százaléka használná, közel ekkora arányban (40 

százalékban) vannak azok, akik gázszivárgást észlelő eszközt szívesen használnának. 

Karperecet, amely az egészségi állapotot figyeli a kérdezettek 36 százalékuk, 

segélyhívásra is képes karperecet pedig 35 százalékuk használna. A válaszadók 

bizonytalannak bizonyultak abban, hogy a felsorolt eszközöknek pontosan hol kellene 

jelezniük egy eltérés vagy probléma esetén.  
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2. Módszertan 
A Századvég Politikai Iskola Alapítvány a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú 

Nonprofit Kft. felkérésére felmérést a 65 évesnél idősebb lakosság körében. A vizsgálat főbb 

témakörei az egészség, az elmagányosodás, a biztonság, a különböző technikai 

felszerelésekkel kapcsolatos tapasztalatok, a szociális szolgáltatások igénybevétele, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a végül az okosotthon. Az adatfelvétel 2019. január 

28. és 2019. február 3. között zajlott, melynek során összesen 500 fő, 65 évnél idősebb 

személyt kérdeztünk meg CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), számítógéppel 

támogatott telefonos lekérdezés módszerével, mely során a kérdezés alatt a kérdezőbiztosok 

folyamatamában rögzítik a felmérésben résztvevők válaszit. A felmérés, típusából adódóan 

mennyiségileg kifejezhető vélemények bemutatását teszi lehetővé a vizsgált célcsoportban. A 

mintavétel fajtája: kvótás mintavétel, tehát az adott korcsoporton belül, a nem, a lakóhely és 

iskolai végzettség tekintetében a mintában tapasztalható arányok tükrözik a 2011-es 

népszámláláskor felmért arányokat.  

3. Demográfia 
Ebben a fejezetben a felmérésben résztvevők demográfiai jellemzőit ismertetjük. A nem, 

településtípus és iskolai végzettség tekintetében a minta reprezentatív, súlyozásra nem volt 

szükség. A kérdezettek alig több mint egyharmada (37 százaléka) férfi és 63 százaléka nő. A 

településtípust vizsgálva 19 százalék Budapesten, 17 százalék megyeszékhelyen a kérdezettek 

legnagyobb része (33 százaléka) egyéb városokban és 30 százaléka pedig községben él. A 

legmagasabb befejezett iskolai végzettséget tekintve a kérdezettek túlnyomó többsége (63 

százaléka) legfeljebb 8 általános osztállyal rendelkezik (ebből 2 százaléknak négy polgári 

osztály a végzettsége), 5 százalékuk szakmunkásképzővel, 8 százalékuk szakközépiskolai 

érettségivel, 12-12 százalékuk pedig gimnáziumi érettségivel, illetve felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik. Az átláthatóság kedvéért a későbbi összevetések során egy összevont változót 

használunk. Az új végzettségi eredmények tehát a következőképpen állnak össze: 63 százalék 

legfeljebb nyolc általános osztállyal rendelkezik (azok, akiknek 4 polgárija, illetve maximum 

8 általános osztályuk van). A középfokú, érettségi nélküli végzettségnél meghagytuk az 

eredeti kategóriát, így az 5 százalékos maradt, összevontunk viszont a különböző érettségivel 

rendelkező csoportokat, amelybe így a kérdezettek 20 százaléka tartozik, végül a felsőfokú 

végzettséget szintén meghagytuk az eredeti formájában (maradt 12 százalék). A kérdezetteket 
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korkategóriákba soroltuk, az első csoport a 65-68 éveseké, ebbe a válaszadók 29 százaléka 

tartozik, a minta 24 százaléka 69-72 éves, újabb 24 százaléka pedig 73-76 éves, kisebb 

arányban (10 százalékban) vannak a 77-80 évesek és a 81 évesek és afölöttiek (13 

százalékban). A korkategóriákat úgy hoztuk létre, hogy nagyjából azonos arányú válaszadók 

kerüljenek az egyes kategóriákba, az utolsó két csoportnál ez nem teljesül, mivel 

összevonásuk információvesztést eredményezne.   
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4. Egészség 
Ebben a fejezetben elsősorban a mozgásban korlátozó tartós betegségekre illetve az olyan 

betegségekre kérdeztünk rá, amelyek miatt rendszeresen orvoshoz kell járniuk a 

kérdezetteknek. Valamilyen mozgásban korlátozó betegségről a kérdezettek több mint 

harmada (36 százaléka) számolt be. Tőlük megkérdeztük azt is, hogy pontosan milyen 

betegséggel élnek együtt, ennél a kérdésnél több választ is megjelölhettek és összesen 179 főn 

kerültek lekérdezésre. A kérdezettek 43 százaléka számolt be arról, hogy valamely testrésze 

állandóan fáj és 35 százalékuk megemlítette azt is, hogy nehezére esik a járás, jóval kisebb 

arányban (11 százalékban) számoltak be gyengén látásról, illetve vakságról. 7 százalékuk 

mondta, hogy mozgássérült, 4 százalékuk pedig elhízástól szenved. 47 százalékuk egyéb, 

valamilyen a felsorolásban nem szerepelő problémától is szenved, amelyeket egy következő 

kérdés során meg is neveztek. Ezek jellemzően gerincproblémák, protézisek és ízületi 

problémák. A demográfiai változókkal való összevetés során egyedül az iskolai végzettség 

mentén tapasztalható szignifikáns összefüggés, mely szerint a magasabb iskolai végzettségűek 

körében kisebb arányban vannak azok, akik mozgásban korlátozó egészségügyi problémával 

küzdenek.  

1.ábra: Mozgásban korlátozó betegség (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A kérdezettek lényegesen nagyobb arányban (74 százalékban) számoltak be olyan 

betegségekről, amelyek miatt rendszeresen orvoshoz kell járniuk, közülük 53 százalék küzd 

magas vérnyomással, 28 százalék mondta, hogy szívbeteg és további 21 százalék kettestípusú 

36 

64 

Igen Nem 

Testérsz fájadalma: 43 százalék 

Nehéz járás: 35 százalék 

Mozgássérült: 7 százalék 

Elhízás: 4 százalék 

Egyéb: 47 százalék 

Alig lát/ vak: 11 százalék 
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cukorbetegségben szenved. Kisebb arányban (15 százalékban) vannak azok, akiknek 

mozgásszervi betegségük van és 9 százalékban azok, akiknek rákos megbetegedése van, ennél 

is kevesebbeket (6 százalékot) érint a diabetes 1, és a COPD (3 százalékot). Az egyéb 

válaszlehetőséget a rendszeresen orvoshoz járók közül 37 százalék választotta, a kifejtés során 

főleg asztmáról, érrendszeri, gyomor és tüdőt érintő betegségekről számoltak be. A 

demográfiai változókkal való összevetés során egyik tényezővel kapcsolatban sem volt 

szignifikáns összefüggés.  

2.ábra: Betegség, ami miatt rendszeresen orvoshoz jár (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A kérdezettek háromnegyede (76 százaléka) háziorvosához fordulna, ha valamilyen 

egészségügyi problémája merülne fel, további 15 százalék arról számolt be, hogy rokonához, 

ismerőséhez, vagy barátjához fordulna, ha egészségügyi kérdésekben lenne szüksége 

segítségre. Elenyésző (1-1 százalék) azok aránya, akik senkihez sem fordulnának, 

egészségügyi könyvben, interneten keresnének megoldást, természetgyógyászhoz, 

gyógyszerészhez vagy magánorvoshoz fordulnának. A kérdezettek 3 százaléka mondta, hogy 

valaki máshoz fordulna, ők jellemzően a mentőket hívnák, valamint a gondozójuktól kérnének 

segítséget, és akadt olyan válaszadó, aki arról számolt be, hogy ő maga is orvos, ezért nem 

fordulna senkihez. A kereszttáblás vizsgálatok során egyik szociodemográfiai változó mentén 

sem találtunk szignifikáns összefüggést.  

74 
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3.ábra: Kihez fordulna egészségügyi probléma esetén? (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A megkérdezettek relatív többsége (36 százaléka) az elmúlt évben 1-2 alkalommal járt 

orvosnál és 28 százalékuk mondta azt, hogy egyszer sem kellett orvoshoz mennie, hasonló 

arányban (29 százalékban) vannak azok, akik 3-5 alkalommal jártak valamilyen orvosnál. 

Kisebb azok aránya (5 százalék) akik 6-10 alkalommal mentek orvoshoz, végül szinte 

elhanyagolható azok aránya (1-1 százalék), akik 10-20 vagy 20-nál is több alkalommal 

látogattak meg valamilyen doktort.  

4.ábra: Orvosi vizsgálaton való részvétel az elmúlt évben (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 
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5. Elmagányosodás 
Az elmagányosodás témakörébe számos altéma tartozott, az első blokkban a kimozdulás és a 

látogatások gyakoriságát vizsgáltuk, tehát összességében azt, hogy a kérdezettek mennyit 

érintkeznek más emberekkel és, hogy kik azok a személyek, akikkel találkoznak. Külön 

alfejezetként tárgyaljuk továbbá a kérdőívben megfogalmazott negatív állításokat, amelyekről 

a válaszadóknak el kellet dönteniük, hogy mennyire jellemző rájuk. A témakörön belül a 

különböző mindennapi tevékenységek elvégzése és az azokban való segítségnyújtás is külön 

alfejezetként tárgyaljuk.  

3.1. Kimozdulás és emberi kapcsolatok  

Pozitív eredménynek tekinthető, hogy a kérdezettek több mint fele (56 százaléka) minden nap 

kimozdul otthonából, és további ötödük pedig hetente többször, tizedük pedig hetente egyszer 

elmegy valahova. Ezekből látható, hogy a válaszadók 86 százaléka legalább heti egyszer 

kimozdul otthonából. Alacsonyabb azok aránya (4-4 százalékos), akik csupán havonta 

többször, vagy ennél is ritkábban hagyják el az ingatlant, amelyben élnek. Végül 6 százalék 

azon válaszadók aránya, akik nem tudják elhagyni a lakásukat. A kereszttáblás vizsgálatok 

során a nemmel kapcsolatban találtunk összefüggést, ami további érdekességeket hozott, 

hiszen a férfiak 71 százaléka, a nőknek 47 százaléka számolt be arról, hogy mindennap 

kimozdul otthonról.  

5.ábra: Otthonról való kimozdulás gyakorisága (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

Megkérdeztük a válaszadókat, hogy milyen gyakran érkezik hozzájuk látogató. Egy-egy 

negyedükhöz (24, illetve 27 százalékukhoz) mindennap vagy hetente több alkalommal érkezik 
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látogató, további ötödük pedig arról számolt be, hogy hetente egy alkalommal látogatják meg. 

Kisebb arányban (12 és 17 százalékban) vannak azok, akiket havonta többször vagy ritkábban 

látogat meg valaki. Szignifikáns összefüggések tapasztalhatók az iskolai végzettség, illetve a 

településtípus mentén is. Előbbi esetében az rajzolódott ki, hogy a diplomásokat gyakrabban 

látogatják, esetükben 62 százalékukat legalább hetente többször meglátogat valaki, a többi 

végzettség esetében átlagosan 49 százalékukat látogatják ilyen gyakorisággal. Településtípus 

tekintetében a városokban és községekben élők körében vannak nagyobb arányban (55 és 57 

százalékban) azok, akiket hetente többször vagy minden nap meglátogat valaki, a 

megyeszékhelyen élők 46 százalékát, a fővárosban élők 38 százalékát látogatják ugyanilyen 

gyakorisággal. Kíváncsiak voltunk továbbá arra is, hogy pontosan kik azok, akik látogatják a 

kérdezetteket, legtöbben (76 százalék) a gyermeküket említették, de felüket (56 százalékukat) 

az unokája is meglátogatja, hasonlóan arányban (48 százalékban) vannak azok is, akiket a 

barátja vagy szomszédja szokott meglátogatni. Kevesebben említették a testvérüket (24 

százalék) és az egyéb családtagokat (21 százalék). Gyakori látogatónak számítanak a 

gyermekek (azok körében, akiket meg szoktak látogatni) hiszen a felmérésben a résztvevők 

75 százalékához legalább hetente egyszer ellátogatnak.  

6.ábra: Látogatások gyakorisága (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

Szintén fontosnak tartottuk feltérképezni a lakóhelyi viszonyokat, beleértve a szomszédokkal 

való kapcsolattartást, valamint azt, hogy a lakóközösségben mennyire figyelnek oda 

egymásra. Elsőként a szomszédi kapcsolatok gyakoriságát vizsgáltuk, az alábbi ábrán látható, 

hogy a felmérésben résztvevők harmada mindennap beszél vagy találkozik a szomszédjával, 

negyedük (27 százalékuk) pedig heti több alkalommal kerül kapcsolatba valamelyik 

szomszédjával, valamint elmondható, hogy a községekben élők nagyobb arányban 

beszélgetnek szomszédjaikkal. Ezen felül megkérdeztük a vizsgálatban részvevőktől, hogy 
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azon túl, hogy beszélgetni szoktak egyes szomszédikkal ápolnak-e valamelyikkel baráti 

kapcsolatot. Több mint felük (55 százalékuk) számolt be arról, hogy van olyan szomszédja, 

akivel baráti viszonyt ápol.  

7.ábra: Szomszédokkal való kapcsolattartás gyakorisága (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A kérdezettek több mint fele él olyan közösségben él, ahol teljes mértékben vagy inkább 

jellemző, hogy odafigyelnek egymásra az emberek, negyedük (27 százalékuk) mondta azt, 

hogy ez inkább nem jellemző és további 13 százalékuk számolt be arról, hogy egyáltalán nem 

figyelnek oda egymásra a lakóközösségben. A legalább középfokú végzettséggel rendelkező 

válaszadók nagyobb arányban élnek olyan helyen, ahol a lakóközösségben jellemző az 

egymásra való odafigyelés.  

8.ábra: Egymásra való odafigyelés a lakóközösségben (százalék, N=500) 

 Forrás: Századvég saját szerkesztés 

3.2. Negatív állítások érvényessége a válaszadók életére 

Az alábbi ábrán látható állításokkal kapcsolatban – egyetlen kivétellel – kijelenthetjük, hogy a 

kérdezettek több mint felére egyáltalán nem jellemzőek. Az állítások alapvetően negatív 

irányúak voltak, tehát egytől-egyig olyan dolgokra irányultak, amelyeket nem szívesen 
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tapasztalnak meg az emberek. A válaszadók több mint négyötödére (84 százalékára) 

egyáltalán nem jellemző és további 8 százalékukra alig jellemző, hogy semmi munkát ne 

tudnának ellátni többé hasonló arányokat tapasztaltunk a semmiben nem tudok dönteni többé, 

valamint az annyira aggódik a testi-fizikai panaszok miatt, hogy másra sem tud gondolni 

kifejezések mentén is. Előbbi esetében az arányok 82, illetve 7 százalékosak voltak, utóbbinál 

pedig 79 és 11 százalék volt az egyáltalán nem és az alig jellemző válaszok aránya. A 

kérdezettek túlnyomó többségre szintén nem jellemző, hogy állandóan hibáztatják magukat, 

és az sem, hogy minden érdeklődésüket elvesztették volna mások iránt. Ezekkel szemben a 

kérdezettek valamivel nagyobb arányára jellemző, hogy túlságosan fáradt ahhoz, hogy bármit 

is csináljon (14 százalékra jellemző és 7 százalékra teljesen jellemző), hasonló arányok 

tapasztalhatók azzal kapcsolatban, hogy úgy látják, hogy jövőjük reménytelen és a helyzet nem 

fog változni (itt 11 százalék jelezte, hogy jellemző és 11 százalék, hogy teljesen jellemző 

rájuk az adott állítás). Az a kijelentés, hogy mindennel elégedetlen, vagy közömbös vagyok a 

kérdezettek 20 százalékára jellemző kisebb vagy nagyobb mértekben jellemző. A fennmaradó 

egyetlen állítás (több órával korábban ébredek, mint szoktam és nem tudok újra elaludni) az 

egyetlen, ami a válaszadók több, mit harmadára (36 százalékára) jellemző vagy nagyon 

jellemző. Kereszttáblás vizsgálatok során kevés szignifikáns összefüggésről számolhatunk be: 

a férfiak nagyobb arányára jellemző elégedetlenség és közömbösség, mint a nőkre. További 

állításokkal kapcsolatban az iskolai végzettség mentén tapasztaltunk eltérést, nevesül az 

alacsonyabb végzettségűek nagyobb részére jellemző, hogy minden érdeklődésüket 

elvesztették mások iránt, mint a magasabb végzettségűekre, hogy semmiben sem tudnak 

dönteni többé, valamint az is, hogy órákkal korábban ébrednek, mint kellene és nem tudnak 

visszaaludni. Összeségében minden állítással kapcsolatban erről számolhatunk be, tehát 

kijelenthető, hogy –az eltérések mértéke bár nem nagy– a legfeljebb nyolc általános osztállyal 

rendelkező válaszadók nagyobb részére jellemzőek az egyes állítások, ezáltal 

következtethetünk arra, hogy valamelyest rosszabb a közérzetük is.  
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9.ábra: Különböző állítások érvényessége a válaszadók életére (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

3.3. Mindennapok nehézségei, segítségnyújtás 

Ebben az alfejezetben tárgyaljuk az élet bizonyos részein fellépő esetleges nehézségeket, 

valamint a segítségnyújtás témakörét. Pozitív eredménynek mondható, hogy a kérdezettek 

kétharmadának (64 százalékának) egyáltalán nem, 11 százaléknak pedig inkább nem jelent 

nehézséget bevásárolni. 12 százalék számolt be arról, hogy inkább-, további 13 százalék pedig 

arról, hogy nagyon nagy nehézéget jelent ez a tevékenység számukra. A férfiak körében 

vannak nagyobb arányban (74 százalékban) azok, akiknek egyáltalán nem jelenet gondot a 

bevásárlás, a nők körében ugyanez az arány 58 százalékos, a további demográfiai változókkal 

való összevetés nem hozott szignifikáns eredményt.   
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10.ábra:  Bevásárlás nehézsége (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A kérdezettek 69 százaléka magának intézi a bevásárlást, további 17 százalék arról számolt 

be, hogy a háztartásban élő másik személy szokott bevásárolni, 14 százalék pedig azt mondta, 

hogy külső segítséggel oldja meg. Az online felületen történő bevásárlás szinte egyáltalán 

nem jellemző a válaszadókra. Férfiak és nők közel azonos arányban intézik maguknak a 

bevásárlást (férfiak: 69 százalékban, nők: 70 százalékban), viszont a férfiak esetében 11 

százalékponttal többen vannak azok, akiknek a háztartása valamely tagja vásárol be, ezzel 

párhuzamosan a nők körében azok vannak nagyobb arányban, akik külső segítséggel tudják 

ezt megoldani. Az eredmény annak fényében érdekes, hogy –ahogy fentebb tárgyaltuk– a 

férfiak körében 74 százalékának egyáltalán nem okoz gondot a bevásárlás, mégis ennél kisebb 

azok aránya, akik maguknak vásárolnak be. Kor szempontjából nem meglepő módon a 

legidősebbekre jellemző legkevésbé, hogy maguknak vásárolnak be.  

11.ábra: A bevásárlást intéző személy (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

Hasonló arányokat tapasztaltunk az orvoshoz járásban adódó nehézségek tekintetében, mint a 

bevásárlás esetén. A válaszadók 66 százalékának egyáltalán nem, további 11 százalékának 

inkább nem jelenet nehézséget elmenni az orvoshoz. 9 százalék arról számolt be, hogy inkább 

nehézséget jelent, 8 százalék pedig arról, hogy nagy nehézséget jelent számára elmenni az 
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orvosi rendelőbe. Összesen 5 százalékban vannak azok a válaszadók, akikhez az orvos megy, 

így nekik nem kell elmenniük a rendelőbe. A férfiak körében ebben az esetben is nagyobb 

arányban vannak azok, akiknek egyáltalán nem jelent nehézséget felkeresni az orvosukat, 

valamint az idősebb válaszadóknak jelent nagyobb nehézséget ezt megtenni.  

12.ábra: Orvoslátogatás nehézsége (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A következő ábrákon a segítők jelenlétét, személyét és a segítség mértékét ismertetjük. A 

kérdezettek több mint kétharmada (68 százaléka) számolt be arról, hogy nincs olyan ember az 

életében, aki segítene neki. Ez az eredmény – a többi eredményektől függetlenül vizsgálva – 

nem tűnik pozitívnak a vizsgált idősek helyzetére nézve, éppen ezért kereszttáblás 

vizsgálatokkal tovább vizsgáltuk a kérdést. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a kérdezettek ezen 

része egybe esik-e azokkal, akiknek nincs szüksége segítségre (azokat számítottuk ide, 

akiknek egyáltalán nem jelent nehézséget sem a bevásárlás, sem az orvoshoz járás). Ezek 

alapján szignifikáns összefügést tapasztaltunk az így létrejött változó és az alábbi ábrán 

bemutatott változó között, az így kapott eredmény valamelyest árnyalja a képet: azok 

körében, akiknek nincs segítő személy az életükben 79 százalék azok aránya, akiknek nem is 

lenne erre szüksége, emellett 19 százalék azok aránya, akiknek segítségre lenne szüksége, de 

nincsen olyan személy, aki segítene nekik.  
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13.ábra:  Segítő személyek jelenléte (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

Azon kérdezetteket, akiknek van egy, vagy több segítő személy az életében arra kértük, hogy 

mondják el, hogy milyen rokoni vagy nem rokoni kapcsolatban állnak az adott személlyel, a 

válaszadás során több válaszlehetőséget is említhettek. Legtöbben (46 százalékban) a 

gyermeküket említették, harmaduk (31 százalékuk) arról számolt be, hogy más rokona (is) 

segít nekik, ebbe a kategóriába egyebek mellett a házastársak és élettársak is beletartoztak. 

Jóval kevesebben vannak (10 százalékban) azok, akiknek segít valaki, de az a személy nem 

családtag és nem is szociális gondozó, további 6 százalékot pedig szociális gondozó segít a 

mindennapokban, végül kevesen (4, illetve 2 százalékban) említették az unokájukat és a 

testvérüket.  
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14.ábra: Segítő személye (százalék, n=169, akiknek van egy vagy több személy, aki 
segít) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A kérdezettek 67 százaléka számolt be arról, hogy együtt él gondozó 

családtagjával/családtagjaival, míg 33 százalék nem él együtt vele/velük (a kérdést azok 

kapták meg, akik valamely családtagjukat említették, mint segítő személyt). Azoktól, akik 

nem élnek együtt azzal a családtagjukkal, vagy családtagjaikkal, akik gondozzák őket 

megkérdeztük, hogy felmerült-e az összeköltözés gondolata. Az alábbi ábrán látható, hogy a 

kérdezettek 87 százaléka esetében nem volt szó ilyesmiről, míg 11 százalék számolt be arról, 

hogy volt már szó róla, hogy összeköltözzön az adott rokonával. Ezeket a személyeket 

megkérdeztük arról is, hogy ki költözött volna kihez (ez összesen 6 főt érintett), 33 

százalékuknál az érintett válaszadó költözött volna a családtagjához, 17 százaléknál a 

családtag őhozzá, felüknél pedig a mind a két lehetőség felmerült.  
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15.ábra: Összeköltözés gondolata a gondozó családtaggal (százalék, N=46, akik 
nem élnek együtt gondozó családtagjukkal) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

3.4. Segítség mennyisége, típusa és a segítő személy 

jellemzői  

A kérdezettek közel negyedének (23 százalékának) a segítő személy kevesebb, mint heti 8 

órát segít, 9 százalékuknak pedig átlagosan heti 8 órát segítenek a családtagjai, a 

legtöbbeknek (49 százaléknak) pedig több mint heti 8 órát segít az adott családtag. Ebből 

látható, hogy sokak esetében az idősebb családtag segítsége heti szinten jelentős mennyiségű 

időráfordítást jelent. A demográfiai változókkal való összevetés során nem született 

szignifikáns eredményt.  

16.ábra:  Segítség mennyisége, órában (százalék, n=137, akiknek családtagja segít) 

 Forrás: Századvég saját szerkesztés 
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A segítő személyeket gazdasági aktivitás szerint vizsgálva azt láthatjuk, hogy 45 százalékuk 

teljes állásban dolgozik, 43 százalékuk pedig nem dolgozik, 7 százalékuk részmunkaidős 

állásban dolgozik és további 3 százalék végez alkalmi munkát. Várakozásainkkal 

párhuzamban áll, hogy általában azok segítenek a legtöbbet, akiknek nincs állásuk, vagy nem 

teljes állásuk van.  

17.ábra: Segítő személy gazdasági aktivitása (százalék, n=137, akiknek családtagja 
segít) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A segítség témakörét tovább vizsgálva, rákérdeztünk arra is, hogy az adott kategóriában 

milyen gyakran kapnak segítséget a kérdezettek. Érzelmi támogatás a kérdezettek közel fele 

(48 százaléka) minden nap kap, további 15 százalékuk hetente, 2 százalékuk havonta, 6 

százalékuk pedig ennél ritkábban kap érzelmi támogatást. Szociális gondozásban napi szinten 

részesül az érintett idősek 22 százaléka, negyedüknek (25 százalékuknak) hetente, 12 

százalékuknak havonta, segítenek ilyen módon. A kérdezettek harmada (34 százaléka) pedig 

egyáltalán nem részesül szociális jellegű segítségben. Személyes gondoskodásban 8 

százaléknak minden nap, 5 százaléknak hetente, 1 százaléknak havonta, 2 százaléknak pedig 

ritkábban segítenek ilyen formán. Itt 83 százalék mondta, hogy nem részesül ilyen jellegű 

támogatásban (ennek itt is az lehet az oka, hogy ilyen jellegű segítségre nincsen szüksége a 

kérdezetteknek). Egyik kérdés esetén sem volt szignifikáns összefüggés a szociodemográfiai 

változók mentén.  
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18.ábra: Kapott segítség típusa (százalék, n=161, akiket valaki gondoz) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A segítség egyes témaköreit kisebb elemekre bontottuk. Ezen eredmények szinte teljesen 

konzisztensek a fentebb tapasztaltakkal. A kérdezettek 58 százalékának napi szinten, 16 

százaléknak pedig hetente nyújtanak társaságot a segítők. A szociális gondozás nagy 

csoportjába tartozó háztartási munka végzése esetében a kérdezettek 35 százaléka számolt be 

napi-, 29 százaléka pedig hetiszintű segítségről, szintén ebbe a csoportba tartozik a 

kertgondozás, lakás/ház karbantartása, itt 25 százalék kap segítséget naponta, 21 százalék 

pedig hetente. Lakáson kívüli ügyintézésben 19 százalékot naponta, 37 százalékot pedig 

hetente segítenek. A további felsorolt tevékenységek esetében elhanyagolható azok aránya, 

akik gyakran kapnak segítséget bennük. Lakáson kívüli közlekedésben, egészségi ápolásban 

és szellemi elfoglaltság nyújtásában néhányaknak segítenek, de ezekben ritkábban kapnak 

segítséget. Itt is fontos figyelembe venni, hogy nem biztos, hogy a segítő szándék hiánya 

okozná a segítség elmaradását, hanem sok esetben arról lehet szó, hogy egyszerűen nincsen 

szükség az adott jellegű segítségre.  
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19.ábra: Segítő által ellátott feladatok (százalék, n=161, akiket valaki gondoz) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

6. Biztonság 
A felmérés biztonság témakörében született eredményei alapvetően pozitív képet mutatnak. A 

megkérdezettek jelentős többsége, összesen 75 százaléka teljes mértékben, 18 százaléka pedig 

inkább biztonságban érzi magát az otthonában. A válaszadóknak csak egy igen kis része, 

mintegy 4 százaléka inkább nem érzi magát biztonságban, illetve csak 3 százalék az, aki 

egyáltalán nem érzi önmagát biztonságban a személyes otthonában. Ezek alapján bátran 

kijelenthető, hogy a válaszadók döntő hányadának saját otthona biztonságot nyújt a számára, 

ez a privát terület az ő komfortzónájukhoz tartozik.   
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20.ábra: Biztonságérzet az otthonában (százalék, N=500) 

 Forrás: Századvég saját szerkesztés 

Ezen az ábrán a különböző élethelyzetektől való félelem gyakorisága látható a 

megkérdezettek körében.  A válaszadók 82 százaléka soha nem fél attól, hogy egyedül marad 

a lakásában, további 9 százalék csak ritkán fél tőle. Gyakori vagy állandó félelmet mindössze 

7 százalék érez ezzel kapcsolatban, mégpedig 3% gyakran, 4% állandóan. Illetéktelen 

személy lakásba való bejutásától 72 százalék sohasem tart, 21 százalék érez ritkán félelmet, 4 

százalék fél ettől gyakran és csak 2 százalék állandóan.  Nagyon hasonló, mindössze pár 

százalékos az eltérés a lakásbetöréstől való félelem esetén. A figyelmetlenségből fakadó 

balesettől való félelem kapcsán az eloszlás csak annyiban változik, hogy 4 százalékponttal 

kisebb azok aránya, akik sohasem félnek tőle, ebből 2 százalékkal a ritkán félők, 1 

százalékkal pedig a gyakran félők vannak nagyobb arányban. A háztartási balesetnél tovább 

csökken a sohasem félők aránya, immár 66 százalékra, míg növekedést 2 százalék erejéig a 

gyakran félők jelentik. Arra a kérdésre, hogy mennyire fél, hogy egyedül marad az életben 62 

százalék válaszolta, hogy soha, körülbelül ötöde a megkérdezetteknek említette, hogy ritkán, 

7 százalék felelte, hogy gyakran és 6 százalék az, aki állandóan. Különböző dolgok 

elfelejtésétől 3 százalék fél állandóan, 9 százaléka a válaszadóknak gyakran, míg ritkán s 34 

százalékuk. Nem sokkal több mint a válaszadók fele (53%) adta meg válaszként, hogy soha se 

félt ettől.  
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21.ábra: Félelemérzet (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A megkérdezettek 70 százaléka nem rendelkezik biztonságnövelő berendezéssel az 

otthonában. Mindazok körében, akik rendelkeznek (30%) ilyen berendezéssel, a biztonsági 

ajtó a legnépszerűbb (47%), a lakásriasztó a második legpopulárisabb biztonságnövelő eszköz 

(34%), míg ráccsal 16 százalékuk rendelkezik. Szén-dioxid riasztóval a megkérdezettek 

otthonának 13 százaléka van felszerelve. Megemlítendő még a vészjelző, ezzel a válaszadók 5 

százaléka rendelkezik, illetve az automata autónyitó, igaz ezzel csak a megkérdezettek 3 

százaléka rendelkezik. Egyéb eszközzel a válaszadók 28 százaléka van felszerelve.  

22.ábra: Biztonságnövelő berendezés az otthonában (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 
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A felmérés kitér a biztonságérzet változására azok körében, akik rendelkeznek valamilyen 

biztonságnövelő berendezéssel. A válaszadók 51 százalékának esetén pozitív irányba 

változott a biztonságérzet, 19 százalék sokkal nagyobb biztonságban érzi magát, míg 32 

százalék érzi saját személyét nagyobb biztonságban. 42 százalék azok aránya, akiknek a 

biztonságérzete nem változott. Elenyésző, mindössze 2 százalék válaszolta, hogy kevésbé érzi 

magát biztonságban.   

23.ábra: Biztonságérzet az otthonában (százalék, N=151 fő, akinek van 
biztonságnövelő berendezése) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

Az ábra jól mutatja, hogy a válaszadók legnagyobb többsége, 58 százalék gondolja, hogy a 

gondoskodás az állam feladata, szemben azokkal, akik szerint saját maguk feladata (21 

százalék). Nagyobb harmadik csoportként azok vannak jelen, akik szerint saját gyerekeik 

feladata a gondozásuk, arányuk 12 százalékot tesz ki. Elhanyagolható százalékkal (1 százalék) 

képviseltetik magukat azok, akik a tágabb családot jelölték meg, mint a gondoskodásuk 

felelőseit. Ezen eredményeknek megfeleltethetők az előgondoskodással kapcsolatos 

tapasztalatok is. A kérdezettek 55 százaléka arról számolt be, hogy semmilyen fajta 

előgondoskodással nem készült időskorára, harmaduk (34 százalékuk) ennél előrelátóbb volt 

és a nyugdíjjárulékon felül félretett magának, tizedük pedig valamilyen más módon vagy 

többféle módon is gondoskodott későbbi életéről.  
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24.ábra: Gondoskodás (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A kérdezettek 82 százaléka számolt be arról, hogy ismeri a 112 segélyhívó rendszerét. 

Körükben feltettük azt a kérdést is, hogy használták-e már ezt a rendszert, a kérdésre 

válaszolók közül ötödük (19 százalékuk) mondta azt, hogy használta már a rendszert. A 

legnagyobb arányban a 69-72 évesek, a megyeszékhelyeken élők, a diplomások és a férfiak 

használták. Azokat, akik már megtették ezt, arra kértük, hogy mondják el milyen 

tapasztalatiak voltak magával a rendszerrel kapcsolatban. A tapasztalatik vegyesek voltak, 

többen számoltak be arról, hogy a segítség gyorsan kiért és minden rendben volt, mások 

viszont túl soknak találták a kérdések számát, amelyeket meg kellet válaszolniuk. 

Összeségében többeknek volt pozitív tapasztalta, mint negatív.  

25.ábra: A 112-es segélyhívó rendszerének használata (százalék, n=409, akik 
ismerik a 112 segélyhívó rendszerét) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 
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7. Technikai felszerelések 
használata 

Ebben a fejezetben a különböző technikai eszközök birtoklásával, valamint a számítógép-, és 

internethasználattal kapcsolatban kérdeztük a válaszadókat. Ennek a célja az volt, hogy 

indirekt módon megtudjuk hogyan boldogulnának egy-egy okoseszközzel. A felsorolt 

eszközök közül televízióval rendelkeznek a legtöbben (99 százalékuknak van), 

vérnyomásmérővel szintén sokan (91 százalékban) rendelkeznek. A válaszadók több mint 

háromnegyede (76 százaléka) rendelkezik nem okos mobiltelefonnal, hasonló arányban (74 

százalékban) vannak azok, akiknek vonalas telefonja van. Az ábrán is jól látható, hogy a 

vonalas telefon és az internethozzáférés között van egy nagyobb ugrás, utóbbival a 

kérdezettek 49 százalék rendelkezik, ennél is kevesebbeknek vannak azok, akiknek van asztali 

számítógépe, okostelefonja vagy laptopja. A férfiak nagyobb részének (34 százalékának) van 

asztali számítógépe, a nők esetében ez az arány 25 százalékos. A vonalas telefonnal 

kapcsolatban pedig azt tapasztaltuk, hogy minél magasabb az iskolai végzettség, annál 

nagyobb azok aránya, akiknek van (a legfeljebb nyolc általános osztállyal rendelkezők 69 

százalékának van, a középfokú végzettségűek 76 százalékának, az érettségizettek 79 

százalékának és a diplomások 90 százalékának van). Asztali számítógépe a diplomások több 

mint felének (54 százalékának) van, míg a legfeljebb nyolc általános osztállyal rendelkezők 

esetében ez az arány 17 százalék. Laptoppal és internethozzáféréssel szintén a diplomások 

rendelkeznek nagyobb arányban. Az okostelefonnal kapcsolatban arról számolhatunk be, 

hogy az érettségi nélküli, középfokú végzettségűeknek van legnagyobb arányban (44 

százalékban), míg a legfeljebb nyolc általános osztállyal rendelkező válaszadók 22 

százalékának van. Településtípus esetében is tapasztalható eltérés a vonalas telefon birtoklása 

kapcsán. Nagyobb arányban (86 százalékban) rendelkeznek a fővárosban élők (például 

községben 66 százalék ez az arány). Végül a kor tekintetében elmondható, hogy 

okostelefonnal, számítógéppel, internethozzáféréssel a 65-68 évesek rendelkeznek 

legnagyobb arányban és, hogy minél idősebbek a válaszadók annál kisebb arányuknál 

jellemző a felsorolt eszközök birtoklása.  
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26.ábra: Különböző technikai eszközökkel való felszereltség (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

Az alábbi ábrán a válaszadók számítógéphasználati tudása látható. Ötödük (22 százalékuk) 

mondta azt, hogy minden segítség nélkül tudja használni a számítógépet, további egy ötödük 

(21 százalékuk) pedig azt, mondta, hogy segítséggel, de tudja használni a gépet, így látható, 

hogy közel a minta fele valamilyen módon képes arra, hogy használja a számítógépet. Ezzel 

párhuzamosan több mint felük (57 százalékuk) azt mondta, hogy egyáltalán nem tudja 

használni a számítógépet. A Budapesten és a megyeszékhelyen élők, valamint a 65-76 évesek 

között vannak a legnagyobb arányban azok, akik tudják használni a számítógépet.   

27.ábra: Számítógéphasználati tudás (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A kérdezettek 35 százalék számolt be arról, hogy szokta használni az internetet (a magas 

végzettségűek és a fiatalabbak között vannak legnagyobb arányban azok, akik interneteznek). 

Az internethasználók körében megkérdeztük, hogy mire szokták használni. A legnagyobb 

arányban az információkeresést (74 százalékban) és a hírek olvasását (72 százalékban) 
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említették, emellett a válaszadók több mint fele (59-59 százaléka) Facebook-ozni és e-

mailezni is szokott, ennél némileg kisebb arányban (52 és 49 százalékban) vannak azok, akik 

Skype-olnak az ismerőseikkel, barátaikkal és azok, akik zenét hallgatnak, vagy filmet néznek. 

Legkevesebben (40 százalékban) az ügyintézést említették.  

28.ábra: Internethasználati célok (százalék, n=176 fő, akik szoktak internetezni) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

8. Szociális szolgáltatások 
igénybevétele 

Szociális szolgáltatások témakörében több altéma is szerepelt, ebben a fejezetben ezeket 

mutatjuk be, elsőként az idősek otthonáról való vélekedést, majd különböző szolgáltatások 

igénybevételi gyakoriságát végül a házi segítségnyújtás szolgáltatásával kapcsolatos 

eredményeket.  

3.5. Hagyományos és nem hagyományos idősek otthona  

A felmérésben külön vizsgálat alá vetettük a hagyományos és a hagyományos feltételeket 

meghaladó idősotthonokat. Az alábbi ábrapáron látható, hogy nincs jelentős különbség a 

kétféle intézmény megítélése között. Hagyományos idősek otthonában a kérdezettek 20 

százaléka gondolkodott már, ezt csupán 2 százalékkal haladja meg azok aránya, akik a 

hagyományos feltételeket meghaladó idősotthon igénybevételére már gondoltak. A 

szociodemográfiai változók mentén nem tapasztalható szignifikáns különbség egyik kérdés 

esetében sem. Azok, akik gondoltak már rá, hogy beköltözzenek egy idősotthonba mind a két 

intézmény esetében elsősorban azt jelölték meg indokként, hogy a gyermekei és/vagy rokona 

távol élnek (sok esetben külföldön) és nem tudnak gondoskodni róla, valamint szintén gyakori 
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magyarázatkén hozták fel, hogy nem szeretnek egyedül lenni, valamint páran azt is 

megemlítették, hogy akkor költöznének be, hogyha már nem tudnák magukat ellátni. Azok, 

akik nem gondolkoznak intézménybe való beköltözésen leggyakrabban azt hozták fel 

indokként, hogy el tudják látni magukat, valamint nincs rá szükségük, ezen indokok mellett 

szintén többen említették, hogy nem szeretnének másokhoz alkalmazkodni és jól elvannak 

így. A hagyományos feltételeket meghaladó idősek otthona esetében néhányan megemlítették, 

hogy nem tudnák megfizetni.  

29.ábra: Hagyományos és hagyományos feltételeket meghaladó idősek otthona 
igénybevételének gondolata (százalék, 

N=500) 

 

Forrás: 
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etében is hasonló eredményekről számolhatunk be, tehát 

nincs jelentős eltérés a kétféle idősotthon között. Kisebb vagy nagyobb mértékben a 

válaszadók 42 százaléka bízik meg egy hagyományos intézményben, 46 százalékuk pedig 

megbízik a hagyományos feltételeket meghaladó intézményekben. A bizalmatlan válaszadók 

aránya előbbi esetében 37 százalék, míg utóbbinál 28 százalék. A nem válaszolók aránya is 

igen magas mindkét esetében (22 és 25 százalékos).  

30.ábra: Bizalom mértéke a hagyományos és a hagyományos feltételeket meghaladó 
idősek otthona esetén (százalék, N=500) 

 

25 

30 

25 

17 

12 

11 

22 

25 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

hagyományos  

hagyományos feltételeket meghaladó 

teljes mértékben  inkább igen inkább nem egyáltalán nem  nem tudja/nem válaszol 

22 

78 

Hagyományos feltételeket 
meghaladó 

igen nem 

20 

80 

Hagyományos 

igen nem 



  

                                                                                                                               30.  
 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

3.6. Jelenleg igénybe vett szolgáltatások 

A kérdezettek 78 százaléka jár háziorvoshoz, de a további felsorolt szolgáltatásokat igen kis 

arányban veszik igénybe. Valamivel több mint tizedük (13 százalékuk) részt vesz 

étkeztetésben (a legidősebbekre jellemző leginkább), kevesebb, mint tizedük (9 százalékuk) 

pedig igénybe veszi a gyógytornászi szolgáltatást. 5-5 százalék veszi igénybe az időskorúak 

napközbeni ellátását, valamint a házi segítségnyújtást is, ennél is kisebb arányban részesülnek 

ingyenes vagy fizetős ápolási szolgáltatásban, valamint jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásban és igazán kevesen laknak bentlakásos intézményben. A szolgáltatásokat 

főként az önkormányzatnál veszik igénybe a kérdezettek. Ez alól a házi segítségnyújtás 

kivétel, amit 40 százalék az önkormányzatnál, 20 százalék az egyháznál, 8 százalék civil 

szervezetnél, 16 százalék pedig magán úton vesz igénybe, valamint érthető módon a fizetős 

ápolási szolgáltatást a kérdezettek harmada (33 százaléka magán úton veszi igénybe).  

31.ábra: Szolgáltatások jelenlegi igénybevétele (százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

3.7. Házi segítségnyújtás  

A házi segítségnyújtás szolgáltatásának témakörét további kérdésekkel vizsgáltuk. Itt nem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezen kérdések összesen 24 válaszadót érintettek. Azok 

közül, akik igénybe veszik a házi segítségnyújtást 63 százalék kevesebb, mint heti 8 órában 

teszi ezt, további ötödük (21 százalékuk) pedig átlagosan heti 8 órában, végül 13 százalék 

azon válaszadók aránya, akik esetében ez heti több mint 8 órát jelent.  
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32.ábra: Házi segítségnyújtás ideje egy héten (százalék, n=24, akik igénybe veszik a 
szolgáltatást) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

Az alábbi ábrán látható, hogy a házi segítségnyújtás elsősorban érzelmi és pszichés 

támogatást nyújt azoknak, akik igénybe veszik. 25 százalék mindennap részesül ebben és 

további 33 százalék pedig hetente legalább egy alkalommal. Hasonlóan jelentős a szociális 

gondozás szerepe, hiszen ebben 17 százalék mindennap, 33 százalék hetente, 21 százalék 

havonta. Szinte egyáltalán nem jellemző, a személyes gondoskodás a házi segítségnyújtás 

keretein belül, ahogy már fentebb is kitértünk erre előfordulhat, hogy a kérdezettek 

egyszerűen nincsen szüksége ilyen jellegű segítségre.  

33.ábra: Szolgáltatások igénybevétele a házi segítségnyújtás során (százalék, n=24, 
akik igénybe veszik a szolgáltatást) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 
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9. Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a kérdezettek 38 százaléka ismeri, a téma további 

kérdéseit nekik tettük fel. Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy honnan hallottak erről a 

szolgáltatásról. Legtöbben (35 százalékban) tévéből, rádióból vagy újságból értesültek róla, 

hasonló arányban (29 százalékban) vannak azok, akik családtagjaiktól, vagy ismerőseiktől 

hallottak erről a szolgáltatásról. A további felsorolt forrásokat a kérdezettek meglehetősen kis 

része említette meg: személyesen szakembertől 11 százalék, internetről és tájékoztató 

előadásról 5-5 százalék, önkormányzattól 4 százalék, szórólapról két százalék és végül 

egyesülettől, alapítványtól vagy egyháztól 2 százalék értesült erről a lehetőségről. A 

kérdezettek 53 százaléka számolt be arról, hogy a településékön elérhető a jelzőrendszeresen 

házi segítségnyújtás, míg 13 százalék mondta azt, hogy ahol ő lakik ott nincsen erre lehetőség, 

34 százalék pedig bizonytalan volt. (Községben és Budapesten vannak kisebb arányban azok 

a válaszadók, akik szerint az ő településükön elérhető ez a szolgáltatás).  

34.ábra: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással való találkozás (százalék, n=188, 
aki hallott már róla) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A szolgáltatás a kérdezettek közül 10 ember veszi igénybe a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, ők jellemzően elégedettek a szolgáltatással: 20 százalékuk közepesen, 50 

százalékuk pedig teljes mértékben meg van vele elégedve.  
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35.ábra: Elégedettség mértéke a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással (százalék, 
n=10, akik igénybe vették) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

10. Okosotthon megítélése 
Ebben a fejezetben az okosotthon való igényt igyekeztük felmérni. A minta célcsoportját 

tekintve célravezetőnek láttuk az okosotthon kifejezés elkerülését, hiszen ez a kérdezettek egy 

része számára ijesztő lehetett volna vagy elutasító attitűd jellemezte volna, ami torzító hatást 

gyakorolt volna az eredményekre. Az okosotthon helyett különböző eszközöket soroltunk fel 

(melyek részei egy okosotthonnak) és arra kértük a válaszadókat, hogy azt mondják meg, 

hogy a nagyobb biztonságuk érdekében használnák-e ezeket az eszközöket. A legnépszerűbb 

eszköz a szénmonoxid érzékelő, ezt a kérdezettek 48 százaléka használná, közel ekkora 

arányban (40 százalékban) vannak azok, akik gázszivárgást észlelő eszközt szívesen 

használnának. Karperecet, amely az egészségi állapotot figyeli a kérdezettek 36 százalékuk, 

segélyhívásra is képes karperecet pedig 35 százalékuk használna. Olyan eszközt, amely az 

otthonuk hőmérsékletét figyeli a válaszadók 31 százaléka használna szívesen. A felmérésben 

résztvevők egy-egy negyede használna olyan eszközt, ami figyeli az elektronikus eszközök 

működését, olyat, ami figyeli ki jön be és ki megy ki a házból, valamint olyat is, ami az 

ablakokat és ajtókat figyeli, hogy rendesen be legyenek zárva. Legkisebb arányban (23 

százalékban) azok vannak, akik használnák egy olyan eszközt, ami az elfogyasztott vizet, 

áramot és hőmennyiséget felügyeli  
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36.ábra: Bizonyos eszközök használati hajlandósága (az említők aránya, százalék, 
N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

Az alábbi ábrán egy index látható, amely arról ad nyújt információt, hogy a kérdezettek hány 

eszközt használnának a felsoroltak közül. Itt látható, hogy 5-5 százalékban vannak azok, akik 

minden, vagy egy kivételével mindet használnák, további 4-4 százalék pedig hat, illetve hét 

eszközt használna. A minta negyede (24 százaléka) mondta, hogy egyik eszközt sem 

használná a felsoroltak közül, tehát összesen 86 százalék legalább egy egyközt használna.  

37.ábra: Felsorolt eszközök közül a nagyobb biztonság érdekében használni kívánt 
eszközök száma (százalék, N=500, képzett változó) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

A következő ábrán látható, hogy a válaszadók meglehetősen bizonytalanok abban, hogy az 

adott eszközöknek hol kellene jelezniük amennyiben eltérést, vagy problémát észlelnek. Az 

elfogyasztott vizet, áramot és hőmennyiséget figyelő eszköznek a kérdezettek 36 százaléka 
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szerint rokonuknál, ismerősüknél kellene jelezniük, 10 százalékuk szerint pedig a 

gondozójuknál. Hasonló arányokat (38 és 11 százalék) láthatunk az otthon hőmérsékeltét 

figyelő eszköz esetében. A gázszivárgást és szénmonoxid tartalmat figyelő eszköznek a 

kérdezettek 7, illetve 9 százaléka szerint egyből a mentőknél kellene jeleznie. Érdekes, hogy a 

ki-be járókat figyelő eszköznek és az ablakok, ajtók zártságára figyelő eszköznek a 

kérdezettek 36 és 33 százaléka szerint a rendőrségen kellene jeleznie. A segélyhívó 

karpereccel kapcsolatban megoszlanak a vélemények 21 százalék szerint rokonnál, 

ismerősnél, 19 százalék szerint háziorvosnál, 14 százalék szerint a mentőknél, és 9 százalék 

szerint a rendőröknél kellene jeleznie, az ennyire eltérő válaszokból arra következtethetünk, 

hogy többféle segélyhívásra gondolhattak a kérdezettek (egészségügyi, biztonsággal 

kapcsolatos). Az egészségi állapotot figyelő karperec esetében a kérdezettek több mint 

harmada (38 százaléka) egyetért abban, hogy a mentőknél kellene jeleznie, de 22 százalék 

rokonnál, vagy ismerősnél.  

38.ábra: Személyek, vagy intézmények, ahol az eszközöknek jelezniük kellene 
(százalék, N=500) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 
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39.ábra: Fizetési hajlandóság a mind a 9 eszközt használók körében tekintetében 
(százalék, N=26) 

 

Forrás: Századvég saját szerkesztés 

Azok az személyek, akik mind a 9 eszközt használnák annak érdekében, hogy otthonuk 

biztonságosabb legyen, megkérdeztük, hogy milyen feltételek mellett fizetne az eszközökért. 

A mind a 9 eszközt használók 8 százaléka semmilyen körülmény mellett nem fizetne az 

eszközökért, azonban a 92 százaléka valamilyen támogatás mellett vagy akár anélkül is 

igénybe venné a felsorolt eszközöket, annak érdekében, hogy otthona biztonságossá váljon.  

Azt mindenképpen számításba kell vennünk ennél a korcsoportnál, illetve általánosságban a 

fogyasztói akkulturáció miatt is, hogy az egyes szolgáltatások és termékek esetében, ennek 

jóval kisebb százaléka az, aki tényleg használná az eszközöket. Hiszen míg az igénybe vevő 

utánajár, kiválasztja a terméket és eljut a beszerzésig, addig nagymértékű lemorzsolódás 

várható. 

Ezen korcsoport esetében a mortalitási rátát is figyelembe véve, a fogyasztók 

szándéknyilatkozata és megvalósult vásárlás közötti eltérés alapján is valószínűsíthető, hogy a 

tényleges arány a valóságban 5 százaléknál  jóval kevesebb. Az időseknél továbbá megjelenik 

az a viselkedésmód, attitűd is, hogy a gyerekeik, unokáik véleménye nagyban befolyásolhatja 

(pozitív és negatív irányba is).  

Az egyes okoseszközök használatánál/vásárlásánál plusz csoportok jelenhetnek meg, azok 

köréből akik csak 6-8 eszközt jelöltek meg.  Viszont a fent említett 5 százalék esetében 

lemorzsolódás várható a mortalitás, a referenciacsoportok hatásának és az utánajárás 

nehézségeinek köszönhetően. 
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Ezek a negatív hatások csökkenthetőek megfelelő marketingeszközök használatával (pl. 

egyáltalán nem kell utánajárniuk, kiviszik nekik helyszínre, beszerelik, stb.), illetve a 9 eszköz 

lépcsőzetes bevezetése segítheti a fogyasztói magatartás mélyebb megismerését és a 

célcsoport edukálását. 


