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TÉNYEK ÉS ADATOK

1991 – ENSZ közgyűlés: október 1. az idősek világnapja

2012 – Aktív Idősödés és a Generációk Közötti Szolidaritás 
Európai Éve

2016 – Az Európai Unió egyes országaiban a népesség ötöde 60 
év feletti

2025 – A 60 év feletti személyek száma a világon várhatóan 
megkétszereződik.



TÉNYEK ÉS ADATOK – EU ÉS

MAGYARORSZÁG

A 60 éves és idősebb népesség aránya növekedni fog az 

elkövetkező évtizedekben.

Az időskori függőségi ráta értéke növekedni fog (EU):

ÉV IDŐSKORI 

FÜGGŐSÉGI RÁTA 

2010 IKFR 26% száz 15-64 év közötti 

lakosra 26 idős ember 

jut

2030 IKFR 38% száz 15-64 év közötti 

lakosra 38 idős ember 

jut

2050 IKRF 50,4% száz 15-64 év közötti 

lakosra több mint 50 

idős ember jut



„A NAP IS LEGSZEBB NAPLEMENTEKOR.” 
(SÍK SÁNDOR: KÉRDÉSEK FELELET NÉLKÜL)

Az öregedés/szépkorúság az emberi életpálya egyik 

szakasza.

 munkaerő-piaci pályafutás befejezése

 nyugdíjba vonulás 

 nyugdíjkorhatár  = az időskor alsó határa: 60 – 65 év 

 nyugdíj-
korhatár 

emelkedése 

várható 
élettartam 
növekedése

szakasz 
határának

változása



Japán öregedéstudományi társaságok javaslata

Japán Gerontológiai Társaság - Japán Geriátriai Társaság

(Forrás: MTI, 2017. január 5.)

 Javaslat: ne 65, hanem 75 éves kortól számítsanak 

öregnek az emberek.

 Ok: mind több idősebb ember őrzi meg szellemi és fizikai 

aktivitását 65 éves kora után is.

65-74

év

FÉLÖREG  - Aktív társas életet élő és a társadalomnak 

támaszt nyújtó réteg, amely virágzó időstársadalmat hoz létre.

75-89 ÖREG                                                            

90- SZUPERÖREG

A japán lakosság gyors elöregedése: fontos olyan környezetet teremteni, 

amelyben az idősebbek dolgozhatnak, TANULHATNAK és részt vehetnek 

önkéntes tevékenységekben.



PARADIGMAVÁLTÁS SZÜKSÉGESSÉGE

1. Szépkorúak számának növekedése

 Európában minden korábbinál hosszabb ideig élnek az emberek.

 Idős korukat minden korábbinál egészségesebben töltik.

 Demográfiai öregedés = a társadalomban megnövekszik az időskorúak 

aránya. 

 Minőségi demográfiai öregedés = a társadalomban megnövekszik a magas 

iskolai végzettséggel rendelkező időskorúak aránya. 

2. Korstruktúra átalakulása

 Időskori függőségi ráta (az idősebb generációk és a fiatalabb, 

gazdaságilag aktív generációk egymáshoz viszonyított aránya)

3. Az életpálya szakaszok határainak megváltozása

 Az időskor  alsó határa: 60 – 65 év 



PARADIGMAVÁLTÁS EREDMÉNYEI

KULTURÁLIS, SZÓRAKOZTATÓ 

ESEMÉNYEK

TANULÁS, ÁTKÉPZÉS, LLL

 Kirándulások 

 Énekkarok

 Sportolás

 Főzőversenyek

 Sakk-körök

 Szavalóversenyek

 Szüreti mulatság

 Szépkorúak akadémiája (ME)

 3.Kor Egyetemei (Miskolc)

 Szenior Akadémiák (ÉMSZ)

 Szépkorúak informatikai 
képzése

 Szépkorúak Bűnmegelőzési 
Szabadegyeteme

 Ageing Kreatív Klubok

MUNKAERŐ-PIAC



SZTEREOTÍPIÁK ÁTALAKÍTÁSA

TEGNAP és MA MA és HOLNAP

 Öregedés = fenyegetés

 Időskor = betegség

 Szépkorúak = teher

 Passzivitás

Kivétel: család, unokák, 

kert, hobbi

 Elmagányosodás

 Befelé fordulás

 Demencia

 Öregedés = lehetőség

 Időskor = egészség(megőrzés)

 Szépkorúak = értékes  

tapasztalat, szakértelem

 Aktív időskor - TANULÁS

 60, 70, 80 évesen is tevékeny és 

aktív szerep a 

társadalomban/családban

 Állás megtartása, önkéntes 

munka

 Tudástranszfer

 Egészségesebb, boldogabb, 

teljesebb, hasznosabb élet



MA MAGYARORSZÁGON HAT GENERÁCIÓ ÉL.

Hat különböző embercsoport, melynek tagjai nagyjából egy korcsoporthoz 

tartoznak.

GENERÁCIÓK SZÜLETÉSI IDŐ

Építők, Veteránok, 

Csendes generáció         71-91 évesek

1925-1945

Baby boomerek 52-70 évesek

Ratkó korszak szülöttei

1946-1964

X generáció                     37-51 évesek 1965-1979

Y generáció                     22-36 évesek 1980-1994

Z generáció                       6-21 évesek 1995-2010

Alfa generáció 1-6 évesek 2010 után születtek



KÜLÖNBÖZŐ GENERÁCIÓK – KÜLÖNBÖZŐ MOTIVÁCIÓ

MA MAGYARORSZÁGON HAT GENERÁCIÓ ÉL.

Építők generációja

BB generáció

X generáció

Y generáció

Z generáció

Generációk: 1925-2016
Alfa

generáció



LLL - ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS

Eurostat 2011. évi adatai (55-64 éves korosztály):

 Magyarország: 22%

 Svédország: 58%

 Norvégia: 41%

 Hollandia: 38%

 EU átlag: 26%

Amikor abbahagyod a tanulást, 

elkezdesz meghalni.



DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK ÉS DIGITÁLIS

BEVÁNDORLÓK



DIGITÁLIS SZAKADÉK

Ha hidat építünk és átkelünk a digitális szakadékon, 

az utunk a jövőbe vezet.



A DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE

Digitális kompetenciák fejlesztésének lehetősége 

szépkorúak körében 

 Magyarországi felmérések:  (2015. év)

- 15 évnél idősebbek 40,6 %-a nem használ számítógépet

- 15 évnél idősebbek 40,4 %-a nem használ internetet

- 45 évnél idősebbek 84 %-a nem rendelkezik digitális  

képességekkel

- 2017-re az újonnan létrejövő munkahelyek 90 %-a valamilyen 

szintű e-készség használatát feltételezi



KUTATÁSI KÉRDÉSEK

1. Igényli-e az 50+ korosztály a XXI. századi technikai eszközök

használatát?

2. Meg akarják-e tanulni az új technikai eszközök, digitális 

technikák előnyeit életminőségük javítására?

3. Van-e és milyen mértékű segítségre szükségük a technikai 

eszközök működtetésének elsajátításához?

4. Lehetséges-e „fordított tudástranszfer” a nemzedékek között? 

(diákközösségi szolgálat hasznosítása)

5. Az 50+ generáció belép-e a digitális társadalmi közösségbe? 



A KUTATÁSBA BEVONT CÉLCSOPORT

1. Alapvetően: 50+ korcsoport teljes vertikuma

2. Kutatás közigazgatási kiterjesztése: 

- Miskolc MJ Város 

- B.-A.-Z. Megye 

- szórványosan országos

3. Közreműködő szervezetek: 

városi és megyei kistelepülések, véletlenszerűen egyéb 

települések, állami, egyházi, civil szervezetek nyugdíjas klubjai 

és egyesületei

4. Megkérdezettek száma: 

- online kérdőív: 400 fő

- papír alapú kérdőív: 100 fő

összesen: 500 fő



MILYEN OKOK MOTIVÁLTÁK A KUTATÁS 

ELINDÍTÁSÁT A SZÉPKORÚAK RÉSZÉRŐL? 

 „Karácsonyra kaptam laptopot/tabletet ajándékba, jelenleg dísze 

az íróasztalomnak.”

 „Új a telefonom – okos a drága – de mit kezdjek vele?”

 „Külföldre költözött az unokám. Hogy „cseteljek” vele? És hogy 

használjam a web-kamerát?”

 „Egy tanfolyamra elmennék, akár a diákok is taníthatnák az 

öreg motorost.”

 „Ez a fotómasina mindent tud – mondták a gyerekek – én meg 

nem értem, hogy működik.”



KUTATÁSI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK

1. Új eszköz: az online kérdéssor elkészítése, rendszerbe foglalása 

a célcsoportok részére felhasználói szinten

(400 db érkezett: Miskolc város, megye, országos szintekről is)

2. A kérdőív kitöltésének módja:

 Egyéni és kiscsoportos kérdező biztosok bevonásával 

 Klub helyszíneken (papír alapú kérdéssor)

 Családi környezetben papír alapú kérdőívek kitöltése – nemzedékek 

együttműködésével

3. A kérdőívek értékelése:

 a kapott válaszok összesítése

 számszerinti és szöveges értékelés a kapott válaszok alapján

 általánosítható és egyedi válaszok elemzése

 következtetések, jövőkép felvázolása



KÉRDÉSCSOPORTOK

Három fő csoport:

1. tablet, okostelefon, digitális fényképezőgép

2. időskorúak egészségvédelme, házi gondozás, prevenciós 

eszközök

3. időskorúak személy és vagyonvédelme: mozgásérzékelő, 

hőérzékelő, füstérzékelő

KÉRDÉSEK SZÁMA

46 alapkérdés

8 kiegészítő kérdés



NŐK ÉS FÉRFIAK ARÁNYA A MEGKÉRDEZETTEK 

KÖZÖTT



A MEGKÉRDEZETTEK ÉLETKORA



A MEGKÉRDEZETTEK ANYAGI HELYZETE



AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS FORRÁSA



INTERNET ELÉRHETŐSÉG



WIFI HASZNÁLAT (vezeték nélküli kommunikáció)

Irodákban, nyilvános helyeken 

(repülőtér, étterem, hotel, 

magánházak stb.) megvalósított 

vezeték nélküli helyi hálózat, aminek 

segítségével a látogatók saját 

számítógépükkel kapcsolódhatnak a 

világhálóra.



INTERNET HASZNÁLATÁNAK A CÉLJA



ELÉRHETŐSÉG



SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA



OKOSTELEFON HASZNÁLATA



OKOSTELEFON



OKOSTELEFON



OKOSTELEFONOK MINŐSÍTÉSE  

SZÉPKORÚAK VÉLEMÉNYE AZ OKOSTELEFONRÓL



OKOSTELEFONOK KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓINAK 

HASZNÁLATI GYAKORISÁGA



TÁBLAGÉP (hordozható számítógép, lapos, palatáblára 

emlékeztető formai kialakítás, érintőképernyő)



TÁBLAGÉP 



TÁBLAGÉP HASZNÁLATA



TÁBLAGÉPEK MINŐSÍTÉSE  

SZÉPKORÚAK VÉLEMÉNYE A TÁBLAGÉPEKRŐL



OKOSTELEFON HASZNÁLATÁNAK MEGTANULÁSA



TÁBLAGÉP HASZNÁLATÁNAK MEGTANULÁSA



INTERNET HASZNÁLATÁNAK MEGTANULÁSA



TÁBLAGÉPEK HASZNÁLATÁNAK EGYSZERŰSÍTÉSE



HOGYAN MARADJUNK SZELLEMILEG FRISSEK?

Az agykutatás legújabb eredményei

„Az agy tanulni akar,

tanuló gépezetként le akarja foglalni magát.

Az agynak aktív, folyamatos tanulásra van szüksége –

Változásra, ennek a változásnak pedig feltétele új készségek, 

képességek megszerzése, új hobbiké és olyan tevékenységeké, 

amelyek megkívánják az agytól, hogy átépítse magát”

Dr. Michael Merzarich

neurobiológus,

San Fransisco, Kaliforniai Egyetem



FEL A NETRE, ÖREGEM!  

IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK

 Fel a netre, öregem! -

Idősebbek is elkezdhetik 

 Mayer István és Szabó Ildikó 

könyve

 Taramix Kiadó, 2016 (3. 

kiadás)

 2.380 Ft

 Gyakorlati tudnivalók az 

internetről és a számítógépről 

az "ezüstgeneráció" részére



IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK SOROZAT

FEL A NETRE, ÖREGEM!

A KÖNYV CÉLJA: 

 az idősek ellenérzés nélkül merjenek belevágni a 21. században már 
szinte nélkülözhetetlen internetes világ és a számítógép 
megismerésébe. 

MIRE TANÍT MEG A KÖNYV?

 A tanulást az egér használatának elsajátításával kezdjük, és hogy 
minél élvezetesebb legyen mindezt játék közben! 

 A billentyűzettel és a fájlok kezelésével egy kis szövegszerkesztésen 
keresztül ismerkedünk meg. 

 Ezután már bátran hozzáfoghatunk az egyéb lehetőségek 
kiaknázásához, például kinyomtathatjuk digitális fotóinkat, de 
hallgathatunk zenét, nézhetünk videofilmeket is a számítógépen. 

 A könyv ezután bemutatja a böngészők kezelését, fájlok letöltését az 
internetről, majd megismerkedünk az olyan internetes 
kapcsolattartási formákkal, mint a Skype, és csatlakozunk a 
Facebookhoz is. 



FEL A NETRE, ÖREGEM!

2016-ban megjelent

Szabó Ildikó könyve: 

Táblagépen és 

okostelefonon fel a 

netre öregem!

Okoseszközökkel az 

interneten -

gyakorlati tudnivalók 

az "ezüstgeneráció" 

részére



FEL A NETRE ÖREGEM!

Szabó Ildikó: 

Fel a netre öregem! 

Táblagépen és okostelefonon

c. kötete az Idősebbek is elkezdhetik sorozat folytatása

 Gyakorlatias útmutató 

 Lépésről lépésre vezeti be az olvasót a táblagépek és 

okostelefonok kezelésébe, lehetőségeibe. 

 Az eszközökön futó programok, a mobil alkalmazások 

telepítési lehetőségeinek bemutatása mellett bemutatja a 

fontosabb és gyakran használatos témaköröket, majd a 

böngészést, a levelezést és a közösségi média területét is.

 Az angol-magyar szótár segít a csak angol nyelven 

hozzáférhető alkalmazások kezelésében.



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET!

Honlap: www.harmadikkoregyeteme.hu


