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Rezümé 

Jelen kutatás a vajdasági és magyarországi fiatal felnőttek életminőségét, 

egészségmagatartását hasonlította össze. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a 

magyarországi kitöltők szignifikánsan elégedettebbek az életükkel, mint a vajdaságiak (p < 

0,02). A vajdasági vizsgálati személyek magasabb depresszió (p < 0,0059) és pesszimizmus 

(p < 0,0102) pontszámot értek el.  Megküzdés terén a vajdasági vizsgálati személyeket a 

tervezés, a pozitív értelmezés és az aktív megküzdés preferenciája jellemzi, a magyarországi 

válaszadókat az aktív megküzdés, a tagadás és az érzelmek kifejezése. A vajdasági vizsgálati 

személyek esetében a figyelemelterelés (p <0,006) és a szerabúzus (p < 0,051) mutat 

tendenciaszintű eltérést a kontrollcsoporthoz képest, valamintaz aktív megküzdés (p < 0,034), 

az érzelmek kifejezése (p < 0,002), az érzelmi támogatás használatánál (p < 0,038), valamint 

az önhibáztatásnál (p < 0,003) és a tagadásnál (p < 0,002). A vajdasági vizsgálati személyek 

szignifikánsabban kevesebbet sportolnak, mint a magyarországiak (p < 0,087). Szabadidő 

eltöltés terén a magyarországi vizsgálati személyek szignifikánsabban több időt fordítanak a 

barátokkal való beszélgetésre (p < 0,006), a hobbijukra (p < 0,0001), koncertekre járásra (p < 

0,000), olvasásra (p < 0,0001), sportra (p < 0,009), számítógépezésre (p < 0,048), színházba 

járásra (p < 0,002), valamint tévézésre, észésre filmnézésre (p < 0,039). 

 

Résumé 

The current study compared quality of life and health behaviour of young adults from the 

Hungarian minority of Vojvodina and Hungary. According to the results the young adults 

from Hungary reported significantly better quality of life than the young adults from 

Vojvodina. Subjects from Vojvodina scored significantly higher on pessimism (p < 0.005) 

and r depression (p < 0.0102).  Regarding coping strategies,  subjects from Vojvodina were  



-2- 

 

characterized by planning, positive interpretation and the preference of active coping. 

Subjects from Hungary used more active coping, denial and expression of feelings. Subjects 

from Vojvodina scored higher on distraction (p < 0.006) and substance abuse (p < 0.051) in 

comparison to the control group.  Subjects from Vojvodina were less active in sports (p < 

0.087).    Subjects fom Hungary spent significantly more time meeting friends (p < 0.006) and 

doing hobbies (p < 0.0001), attending concerts, walking (p < 0.000), reading (p < 0.0001), 

sports (p < 0.009), PC use (p < 0.048), going to theater (p < 0.002), watching tv and movies (p 

< 0.039). 
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