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FLASH ‐ 269
Néhány kérdést szeretnék feltenni
kapcsolatokat illetően

Önnek

a különböző generációk között lévő

Q1. Állításokat fogok felolvasni a fiatalabbak és idősebbek közötti kapcsolatokról.
Mindegyik állítással kapcsolatban kérem hogy jelezze, hogy teljesen egyetért, inkább egyetért, inkább
nem ért egyet, vagy egyáltalán nem ért egyet vele?
[ROTÁLD A VÁLASZOKAT – EGYMÁS UTÁN OLVASD FEL A SOROKAT ‐ EGY VÁLASZ
SORONKÉNT]
Teljesen egyetért ......................................................................4
Inkább egyetért.........................................................................3
Inkább nem ért egyet................................................................2
Egyáltalán nem ért egyet..........................................................1
[NT/NV]...................................................................................9

A … A fiatalok és az idősebbek nem könnyen értenek egyet abban, hogy mi a legjobb a társadalom
számára.

43219

B … Az idősebbek terhet jelentenek a társadalom számára.

43219

C … A média eltúlozza a nemzedékek közötti konfliktus kockázatát.

43219

D … Mivel több idősebb szavazó lesz, a politikai döntéshozás kevesebb figyelmet fog szentelni a
fiatalok igényeinek.

43219

E … Mivel az öregebb generáció idősebben, később fogja abbahagyni a munkát, kevesebb munkahely
áll majd rendelkezésre a fiatalabbak számára.

43219

F … Magyarországon az idősebb nőket jobban fenyegeti a szegénység mint az idősebb férfiakat.
43219
G … Azok a vállalatok, amelyek főként fiatalabbakat alkalmaznak, jobban teljesítenek, mint azok,
akik különböző életkorú embereket alkalmaznak.

43219

Q2. Most néhány, a nyugdíjjal kapcsolatos állítást fogok felolvasni.
Kérem jelezze, hogy teljesen egyetért, inkább egyetért, inkább nem ért egyet, vagy egyáltalán nem ért
egyet.
[ROTÁLD A VÁLASZOKAT – EGYMÁS UTÁN OLVASD FEL A SOROKAT ‐ EGY VÁLASZ
SORONKÉNT]
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Teljesen egyetért ......................................................................4
Inkább egyetért.........................................................................3
Inkább nem ért egyet................................................................2
Egyáltalán nem ért egyet..........................................................1
[NT/NV]...................................................................................9

A … A következő évtizedekben a kormányok többé nem fogják tudni fizetni nyugdíjakat és az
idősebbekről való gondoskodás költségeit.

43219

B … Azok akik aktív dolgozók/foglalkoztatottak egyre inkább vonakodnak majd adókat és szociális
hozzájárulást fizetni az idősebbek támogatása érdekében.

43219

C … A magyar kormány túl keveset költ az oktatásra és a fiatalokra ahhoz képest, hogy mennyit költ
az idősebbekre.

43219

D … Az idősebbek elfogadják, hogy jelentősebb nyugdíjreformokra van az aktív korúakra háruló
pénzügyi terhek könnyítése érdekében

43219

E … A kormánynak sokkal több pénzt kell biztosítania nyugdíjakra és az idősebbekről való
gondoskodásra.

43219

F … A magyar kormánynak meg kellene könnyítenie az idősebbek számára hogy dolgozhassanak a
normál nyugdíjkorhatáron túl is, ha úgy kívánják.

43219

Q3. Az idősebbek nem csak kapnak a társadalomtól, hanem vissza is tudnak adni valamit.
Kérem jelezze, hogy teljesen egyetért, inkább egyetért, inkább nem ért egyet, vagy egyáltalán nem ért
egyet.
[ROTÁLD A VÁLASZOKAT – EGYMÁS UTÁN OLVASD FEL A SOROKAT ‐ EGY VÁLASZ
SORONKÉNT]
Teljesen egyetért ......................................................................4
Inkább egyetért.........................................................................3
Inkább nem ért egyet................................................................2
Egyáltalán nem ért egyet..........................................................1
[NT/NV]...................................................................................9
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A … Magyarországon az idősebbek nagyban hozzájárulnak a társadalmi élethez azzal, hogy mint
önkéntesek résztvesznek jótékonysági és közösségi szervezetekben.

43219

B … Magyarországon nem értékelik eléggé azt, amivel azok az idősek járulnak a társadalomhoz, akik
a családjukról vagy más rokonokról gondoskodnak

43219

C … A szülők és nagyszülők anyagi segítsége fontos a különköltöző és családot alapító fiatal felnőttek
számára.

43219

E … Nincs elég lehetőség arra, hogy az idősebbek és fiatalabbak találkozhassanak és együtt
dolgozhassanak egyesületekben és helyi közösségi kezdeményezésekben.

43219

F … Az idősebbek igényeit kielégítő termékek és szolgáltatások fejlesztése fog a magyar gazdaság fő
mozgatóerejévé válni.

43219

Q4. Most néhány, az idősek gondozásával kapcsolatos problémáról fogok állításokat felolvasni.
Kérem jelezze, hogy teljesen egyetért, inkább egyetért, inkább nem ért egyet, vagy egyáltalán nem ért
egyet.
[ROTÁLD A VÁLASZOKAT – EGYMÁS UTÁN OLVASD FEL A SOROKAT ‐ EGY VÁLASZ
SORONKÉNT]
Teljesen egyetért ......................................................................4
Inkább egyetért.........................................................................3
Inkább nem ért egyet................................................................2
Egyáltalán nem ért egyet..........................................................1
[NT/NV]...................................................................................9

A … Magyarországon az orvosok, ápolók és szakképzett gondozók megfelelően képzettek az
idősebbek gondozásánál felmerülő speciális igények kezelésére.

43219

B … Azok az emberek, akiknek idősebb családtagokról kell gondoskodniuk otthon, megfelelő
támogatást kapnak a magyar szociális ellátórendszertől.

43219

C … A gyenge/ beteg idős emberek számára annak biztosítása hogy a saját otthonukban
maradhassanak a szociális ellátás keretén belül megoldható Magyarországon.

43219

D … Magyarországon sok gyenge/beteg idősebb ember nem tud önállóan élni, mert az otthonuk
nincsen átalakítva úgy, hogy ezt lehetővé tegye.

43219

E … Az idősebbek sokkal többel járulnának hozzá a társadalmi élethez, ha könnyebb lenne számukra a
közlekedés.

43219

Q5. Végül az állam és az önkormányzatok szerepével kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni.
Kérem jelezze, hogy teljesen egyetért, inkább egyetért, inkább nem ért egyet, vagy egyáltalán nem ért
egyet.
ROTÁLD A VÁLASZOKAT – EGYMÁS UTÁN OLVASD FEL A SOROKAT ‐ EGY VÁLASZ
SORONKÉNT]
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Teljesen egyetért ......................................................................4
Inkább egyetért.........................................................................3
Inkább nem ért egyet................................................................2
Egyáltalán nem ért egyet..........................................................1
[NT/NV]...................................................................................9

A … Az iskoláknak segíteni kellene a jobb kapcsolatok kialakulását fiatalok és idősek között. 4 3
219
B … A helyi hatóságoknak támogatniuk kellene az olyan egyesületeket. szervezeteket és
kezdeményezéseket, amelyek segítik a fiatalok és idősek közötti kapcsolatok erősítését. 4 3 2 1 9
C … A kormány jó munkát végez a fiatalok és idősek közötti kölcsönös megértés elősegítése
érdekében.

43219

D … Szükség lenne olyan közintézményre, ami segítené az idősebbeket abban, hogy amikor önkéntes
munkát akarnak vállalni, akkor a képességeiknek és elképzeléseiknek megfelelő lehetőségeket
találhassanak.

D1.

43219

A kérdezett neme
[NE OLVASD FEL ‐ JELÖLD A MEGFELELŐT]

D2.

D3.

‐

[1] Férfi

‐

[2] Nő

Hány éves Ön?
‐

[_][_] éves

‐

[00] [válaszmegtagadó/nincs válasz]

Hány éves volt Ön amikor befejezte a nappali tagozaton folytatott tanulmányait?
[ÍRD BE HOGY HÁNY ÉVES VOLT AMIKOR ABBAHAGYTA A TANULMÁNYAIT]

D4.

‐

[_][_] ....................................................................................................... éves

‐

[ 0 0 ] ............... [MÉG MINDIG NAPPALI TAGOZATOS KÉPZÉSBEN RÉSZESÜL]

‐

[ 0 1 ] ............ [SOHA NEM VETT RÉSZT NAPPALI TAGOZATOS OKTATÁSBAN]

‐

[ 9 9 ] ............................................................[válaszmegtagadó/nincs válasz]

A jelenlegi foglalkozását illetően, mit mondana, azt, hogy ön vállakozó, alkalmazott, fizikai
dolgozó, vagy azt mondaná, hogy ön nem dolgozik? Ez azt jelenti, hogy Ön...
[HA MEGVAN A VÁLASZ A FŐ KATEGÓRIÁRA, OLVASD FEL AZ AHHOZ TARTOZÓ ALKATEGÓRIÁT]
‐ Vállalkozó
Æ i.e. :

‐ Farmer, mezőgazdaságban dolgozik, erdész, halász ........................................ 11
‐ bolt vagy üzlet tulajdonos, kisiparos................................................................. 12
‐ értelmiségi (jogász, orvos, könyvelő, építész,...) .............................................. 13
‐ cégvezető........................................................................................................... 14
4/5

‐ egyéb.................................................................................................................. 15
‐ Alkalmazott
Æ i.e. :

‐ értelmiségi (alkalmazott orvos, jogász, könyvelő, építész) .............................. 21
‐ ügyvezető, igazgató vagy felsővezetés ............................................................. 22
‐ középvezető....................................................................................................... 23
‐ köztisztviselő...................................................................................................... 24
‐ irodai alkalmazott.............................................................................................. 25
‐ egyéb alkalmazott (eladó,ápoló, stb...) ............................................................ 26
‐ egyéb.................................................................................................................. 27

‐ Fizikai dolgozó
Æ i.e. :
‐ műszakvezető / csoportvezető ........................................................................ 31
‐ Fizikai dolgozó.................................................................................................... 32
‐ Egyéb fizikai dolgozó ......................................................................................... 33
‐ egyéb.................................................................................................................. 34
‐ Nem dolgozik
Æ i.e. :

‐ háztartásbeli ...................................................................................................... 41
‐ diák (nappali tagozatos) .................................................................................... 42
‐ nyugdijas ........................................................................................................... 43
‐ munkát keres ..................................................................................................... 44
‐ egyéb.................................................................................................................. 45

‐ [Válaszmegtagadó]............................................................................................................. 99

D6.

Azt mondaná, hogy Ön ......‐ban/ben él?
‐

fővárosban és környékén ............................................................................ 1

‐

egyéb város/városi központban .................................................................. 2

‐

falun él......................................................................................................... 3

‐

[Válaszmegtagadó] ...................................................................................... 9
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