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1. Bevezetés 

Az utóbbi évtizedekben megfigyelhető, hogy emelkedett az anyák átlagos életkora 

gyermekük születésekor és kevesebb gyermeket vállalnak, mint anyáink, 

nagyanyáink. A rohamos emelkedés a rendszerváltást követő években kezdődött. 

1990 és 2018 között több mint 8 évvel nőtt a nők és a férfiak első házasságkötésének 

átlagos életkora. 1990-ben a nők átlagosan 22 éves korukban házasodtak meg először, 

a férfiak 25 évesen. 2018-ban a nőknél ez a szám 30, a férfiaknál 33 éves korra 

emelkedett meg. Az első gyermekvállalás időszaka is egyre nyilvánvalóbban tolódik 

át a 20-as évek első feléről a 30-as évek elejére. Míg 1990-ben az anyák első 

gyermekvállalásának életkora 23 év volt, 2018-ra közel 29 évesen vállalták első 

gyermeküket. Az élettársi kapcsolat, mint családi állapot elterjedésének 

következtében az első gyermekek nagyobb arányban születnek házasságon kívül. 

1990-ben az első gyerekek 84%-a született házasságon belül, 2018-ra ez a szám 

éppen, hogy elérte az 50%-ot. A házasságon belül született gyermekek aránya a 

második és harmadik gyermeknél már sokkal. Ez arra enged következtetni, hogy az 

első gyermek megszületése motiválja a párokat a házasságra. Számos kutatás 

támasztja alá, hogy az iskolai végzettség szintjének növekedése, a párkapcsolati 

formák átalakulása, a házasságkötés népszerűségvesztése és az egzisztencia 

megteremtése mind hozzájárul a fent említett átlag életkorok emelkedéséhez 

magasabb (Kamarás, 2001; Spéder, 2004; Szalma, 2011). 

Húszas éveimben járva, az egyetem padsorai között ülve engem is minden nap 

foglalkoztat az a kérdés, összeegyeztethető-e a tanulás és a karrier a családalapítással. 

A szüleimtől, nagyszüleimtől kapott értkékek milyen hatással vannak a jövőben 

terveimre, azonban az egyetemi tanulmányok vagy más külső tényezők felül tudják-

e írni ezeket a hozott mintákat?  

Vizsgálatom célja az egyetemi hallgatók véleményének feltárása a 

gyermekvállalásról és a házasságkötésről nemek szerinti összehasonlító elemzéssel. 

Kerestem azokat a demográfiai és gazdasági-szociális tényezőket, amelyek hatással 

vannak döntéseikre. Célom volt még elemezni, hogy a korábbi családi minta 

mennyire befolyásolja családtervezési elképzeléseiket.  
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2. Szakirodalmi áttekintés 

2.1 Párkapcsolati formákat leíró fogalmak 

A felnőtt korú népességet családi állapot szerint nőtlen vagy hajadon, házas, özvegy 

és elvált kategóriában szokták vizsgálni. A hivatalos családi állapot szerinti 

meghatározás azonban nem ad teljes képet a tényleges párkapcsolati formákról. 

2.1.1 Házasság 

„Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő férfi és nő az anyakönyvvezető 

előtt személyesen kijelenti, hogy egymással házasságot köt.” (Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény). Jelen törvény házasfelekként csak 

külön neműeket ismer el. Házasnak minősülnek azok a személyek, - attól függetlenül, 

hogy a házastársak együtt élnek vagy sem - akik anyakönyvvezető előtt házasságot 

kötöttek, és hivatalos bírói végzés a házasságot nem bontotta fel. Elvált státuszba 

kerül az, akinek jogerős bírói ítélet házasságát felbontotta, én nem kötött újabb 

házasságot. A bírói ítélet nélkül különélő személyek statisztikai szempontból 

házasnak minősülnek. Özvegynek azokat a személyeket nevezik, akik házastársuk 

halála után nem kötnek újabb házasságot és nincsenek bejegyzett élettársi 

kapcsolatban (Murinkó és Spéder, 2015). 

2.1.2 Élettársi kapcsolat 

Házasság nélküli együttélési forma. A házasságot megelőző, úgynevezett 

„próbaházasság” -ként aposztrofálják, vagy a házasság alternatívájaként választják. 

Egyaránt élettársi kapcsolat körébe tartoznak a kapcsolatukról közjegyző előtt 

nyilatkozó és nyilatkozatot nem tevő párok is.   

2.1.3 Bejegyzett élettársi kapcsolat 

Magyarországon 2009-től az azonos neműekre vonatkozó hivatalos családi 

állapotként nyilvántartott együttélési forma. A statisztikai adatok szerint a házasok 

körében tartják nyilván ezeket a párokat. A különneműeknek is van lehetőségük arra, 

hogy az élettársi kapcsolatukat közjegyző előtt rögzítsék, de a házasságban élőkre 

vonatkozó jogokkal teljes mértékben nem élhetek.  
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2.1.4 Szingli  

Az egyedülállók a mai szóhasználattal a szinglik, akik nem élnek sem házasságban, 

sem élettársi kapcsolatban. Egyes értelmezés szerint azokat nevezzük szingliknek, 

akiknek nincs velük együtt élő vagy tőlük külön élő tartós partnerük (Utasi, 2002). 

2.1.5 Látogató partnerkapcsolat (lat-kapcsolat) 

Ezek a párok nem élnek egy háztartásban, de a külvilág előtt felvállalt tartós 

kapcsolatban vannak egymással. Ahogy Kapitány Balázs (2012) kifejti: „A ’látogató 

kapcsolat’ magyar kifejezés minden valószínűség szerint az angol ’living apart 

together’ kifejezésből képzett „lat’ rövidítés ötletes magyar „meghosszabbításából” 

származik, és kezdett el lopakodva terjedni a tudományos publikációkban.” Ennek a 

jelentős része a fiatalabb korosztályból tevődik ki, például egyetemisták, 

pályakezdők, akiknek az esetében az együttélést megelőző kapcsolat forma lehet 

(Murinkó és Rohr, 2018; Tóth, 1999). 

2.2 Családtípusok 

2.2.1 Nukleáris család 

A klasszikus családtípus, ahol apa és anya neveli közösen a vér szerinti vagy örökbe 

fogadott gyermekeket. 

2.2.2 Egyszülős család 

Korábban csonka családnak nevezett családtípus, ahol egy szülő neveli a gyermekét, 

gyermekeit. Ezekben az esetekben a szülő hajadon/nőtlen, özvegy vagy elvált. 

2.2.3 Patchwork vagy mozaik család 

A párkapcsolatban élők egyikének korábbi párkapcsolatából, házasságából már van 

gyermeke, akit közösen nevelnek.  

2.2.4 Gyermektelen család 

Olyan párok alkotják, akiknek nem lehet gyermekük – meddő pár – vagy tudatosan 

nem vállalnak gyermeket (Monostori és Murinkó, 2018). 
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2.3 A család szerepe a különböző társadalmakban – történelmi 

kitekintés 

„A család az emberiség egyik legősibb intézménye, amely gyereknek fészket, 

felnőtteknek társat ad, kielégíti az ember legalapvetőbb szükségleteit, a valakihez 

való tartozás érzését, befogadottságot és biztonságot.” (Horváth-Szabó, 2014.) 

A család, mint az emberi közösség legkisebb egysége már az antik világban is 

létezett. Elsődleges feladata az utódnemzés és az önellátás volt. A család és a 

családon belüli szerepek alakulását nagy mértékben meghatározta a gazdasági, 

társadalmi helyzet. Az ókori Rómában a társadalmi viszonyok a hatalmi viszonyokra 

épültek. Ennek következtében a család szerkezete és a szerepek is a hatalmi 

viszonyokon alapultak. A házasság nem a nő és férfi életközösségét, hanem a férj 

felesége fölötti hatalmát jelentette. A házasság szót (coëmptio) az emptio (vétel) 

szóból képezték, amely kifejezi, hogy ez a nő jelképes megvásárlását jelentette. A 

korai köztársaság idejében viszont már érvényes házasságként fogadták el azt is, ha 

egy férfi és egy nő házassági szándékkal (affectio maritalis) élt együtt.  Az ilyen 

típusú házasságban nem érvényesült a férfi hatalmi fölénye, a feleség eltartásáról 

köteles volt gondoskodni, és a közös gyermek is törvényesnek számított. A mai 

gyakorlatban ezt a fajta házasságot inkább élettársi kapcsolatnak neveznénk. A 

gyermekek helyzetét jól demonstrálja az úgy nevezett patria potestas (apai hatalom), 

amely révén az apa feleségét és gyermekeit, mint egy rabszolgát eladhatta, vagy akár 

meg is ölhette. 

A középkorban a család fogalma a háznép fogalmával szinte összeolvadt. Akár 

három-négy generáció is együtt élt, és a háznéphez tartoztak a cselédek, rokonok, de 

a korábbi házasságból származó gyerekek is. A családon belül mindenkinek 

meghatározott feladata volt, és kapcsolataikat az általuk végzett tevékenység 

határozta meg. A nemesi családokat az apai ágon egymással rokoni kapcsolatban álló 

mai értelemben nevezett családok együttese jelentette. A házasságkötés politikai 

vagy gazdasági céllal köttetett, szerelmi házasság nem volt jellemző. 
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A felvilágosodás korában viszont megjelenik a polgári házasság, amelyben hangsúlyt 

kap az érzelem. Új családmodell alakul, ahol a házastársak kapcsolatát a közös munka 

mellett a szeret és egymás megbecsülése is jellemzi (Kézi, 2006). 

A 19-20. század társadalmi-politikai változásai a család felépítését, funkcióját is 

megváltoztatják. A család a magánélet legfontosabb színterévé válik. Fokozatosan 

kialakulnak a polgári kiscsaládok, ahol az apa intézi a család gazdasági ügyeit, dönt 

a gyermekek taníttatásáról, később a házasulásukról. Az anya szerepe továbbra is a 

család erkölcsi nevelése, a harmónia megteremtése. Mindemellett a társadalmi 

változások - a nők tömeges munkába állása, a női emancipációs mozgalmak - 

ambivalensen hatottak a családmodell alkulására. A férfi-nő kapcsolatát már nem a 

kereső-eltartott függőség jellemzi, egyre inkább egyenlőségi viszony alakul ki a házas 

felek között. Ez azonban konfliktus forrássá is válhat, amely a család széthullásához 

vezethet. A családon belüli szerepek, feladatok, munkamegosztás a klasszikus polgári 

családmodelléhez képest fokozatosan módosul. Változnak a társadalmi elvárások a 

nők és a férfiak szerepét illetően. A nők hagyományos „családi tűzhely őrzése” szerep 

lehetetlenné válik a munkába járás mellett, férfiaknak egyre több feladatot kell 

átvállalni a családban, vagyis változnak a nemi szerepek a családban, a 

párkapcsolatokban. A tradíciók, vallási hagyományok háttérbe szorulása, az új 

társadalmi-politikai berendezkedés (a kapitalista, illetve a szocialista nemzetállamok 

kialakulása) következtében a polgári családmodell elavulttá válik. Új párkapcsolati 

modellek erősödnek, alakulnak ki, természetesen ez kontinensenként, országonként 

más ütemben, más módon történik. A 20. század első felében már érezhető a 

házasságkötések csökkenése, nő a „vadházasságban” élők száma, elsősorban Nyugat-

Európában és a skandináv államokban. Az 1960-as években új életközösségi formák 

jelennek meg, úgy, mint a kommuna, csoportházasság -kezdetben az Amerikai 

Egyesült Államokban, majd Európában is. Mozgalmakat indítanak világszerte az 

azonos neműek közötti együttélési és házassági kapcsolatok egyenjogúsításáért. 

Mindezek ellenére napjainkban még mindig a család a legelfogadottabb együttélési 

közösség, új funkciókkal, formációkkal. 
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2.4 A család szerepe Magyarországon a 20. századtól napjainkig 

Magyarországon a 20. század elején, az Osztrák-Magyar Monarchia részeként a 

klasszikus polgári családi modell volt a jellemző családforma. A vagyon és öröklési 

érdekekre épülő házasságok mellett vagy helyett megjelent az érzelmi alapokon 

létrejött házasság. A családon belüli szerepek esetében jellemző, hogy a férj biztosítja 

a család anyagi biztonságát, a feleség feladata a család érzelmi alapjának, erejének a 

megteremtése, a gyermekek nevelése, gondozása. A társadalmi változások, más 

európai országgal megegyezően, nagy hatást gyakoroltak a család felépítésére, 

működésére. A család „létszáma” csökken, egyre inkább jellemző az úgynevezett 

nukleáris család (apa, anya, közös gyermekek), a többgenerációs családforma 

visszaszorulása elsősorban az urbánus régiókban jellemző, a vidéki térségben még 

megmarad. Nagyon jól szemlélteti Burgess 1926-ban írt megfogalmazása a családról: 

"A család olyan interakcióban álló személyek egysége, akiket egymással való 

érintkezésükben a férj és feleség, az apa és anya, a fiú és lány, a fivér és nővér 

társadalmi szerep betöltésére való törekvés irányít. A szerepek társadalmilag 

definiáltak, de minden családban részben érzelmileg, részben hagyományosan 

kialakult tudati tényezők lényegesen megerősíthetik őket."  

A II. világháborút követő időszakban a szocialista rendszerben ismét jelentős 

átalakulás jellemzi a család szerkezetét és funkcióját egyaránt. A vallási 

hagyományok erőszakos háttérbe szorításával csökkennek a tradicionális, 

klasszikusak nevezhető családi szerepek és funkciók. Mindkét szülő munkába jár, a 

gyermekek nevelését átveszik a szociális intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola), a 

férfi, nő, apa, anya szerepekhez viszont ragaszkodnak, ami a nők esetében többlet 

terhet jelent. Helyt kell állni a munkahelyen, mint a szocialista társadalmat építő 

személyiségnek, és emellett a családban betöltött klasszikus felség és anya szerepnek 

is meg kell felelni. Azt azonban leszögezhetjük, hogy a 20. század közepéig a 

társadalmilag elfogadott párkapcsolati forma a házasság maradt, a házasságon kívül 

született úgy nevezett törvénytelen gyermekek nem viselhették az apa nevét, nem volt 

örökösödési joguk. 
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A 70-es években radikális változás volt tapasztalható a szexuális erkölcs terén. Bár a 

szigorú erkölcsi normák fellazulnak -főleg a házasság előtti szexuális életet illetően - 

még mindig kettős mérce jellemző: a nők tartózkodó viselkedése a férfiak 

kezdeményező szerep. A 80-as években viszont ez a kettős mérce is eltűnik. A nők 

számára fontossá válik a feleség és anya szerep vagy életcél helyett az 

önmegvalósítás, karrierépítés. A 70-es évektől Európa szerte, némi időeltolódással 

Magyarországon is csökken a házasságra lépők aránya, és fokozatosan nő az átlag 

életkor az első házasságra lépéskor. (1. ábra) 

 

 

1. ábra: A nők első házasságkötési arányszámának összege 

ötéves korcsoportok szerint, évente Magyarországon (1960-2004) 

(Forrás: Makay, 2012. 55.o.) 

A házasságkötések számának csökkenése mellett a válások száma pedig 

folyamatosan emelkedett. Ez a családi státuszváltozás jól vizsgálható a 2. ábrán. 

 

 

2. ábra: Válások ezer fennálló házasságra (Forrás: Statisztikai tükör, 2019. 2.o) 
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A rendszerváltozás újabb drasztikus modellváltást eredményezett a családok 

életében. A gazdasági változások a munka területén új lehetőségeket és egyben új, 

eddigiektől eltérő nehézségeket alakítottak ki, például versenyhelyzet keletkezett a 

munkaerőpiacon, a tudás felértékelődött, ennek hatására kitolódott a tanulmányi évek 

időszaka. A rendszerváltás előtti időszakban az iskola befejeztével „mindenki” el 

tudott helyezkedni, volt munkahelye, amely biztosította a családalapítás anyagi 

alapját.  A fiatalok leválása a családtól, az önálló élet kezdése a 90-es években a 18. 

életév helyett eltolódott a 24-26. évre. A lakhatási feltételek megváltoztak, a 

szocialista rendszerben kialakított munkásszállók megszűnésével a pályakezdők 

lakhatási körülményei, önállósodási törekvései akadályokba ütköztek. Emellett nőtt 

a családban maradó úgynevezett „Pán Péter Generáció”, akikre jellemző, hogy 

párkapcsolataik nem tartósak, félnek a felelősségvállalástól, elköteleződéstől. 

Napjainkban még mindig problémát jelent a fiatal felnőtteknek az önálló lakás 

megszerzése, ezért kitolódhat a családalapítás ideje, vagy kényszerűségből együtt 

maradnak a szülőkkel közös háztartásban. A párkapcsolatban élő státusszal szemben 

kialakult a tudatosan vállalt egyedülálló státusz, a szingliség. Bár ez a réteg 

statisztikailag csekély, a társadalmi hatásuk a médiában megjelenő trendi 

szingliséggel együttesen kedvezőtlen lehet, mint modell a jövő nemzedék számára. 

2.4.1 Gyermekvállalást akadályozó és támogató intézkedések 

 A II. világháború éveiben jelentősen csökkent a gyermekek születésszáma. A 

háborút követő években az európai országok többségében keletkezett születési 

hullámhegy – az úgynevezett „baby boom” – azonban Magyarországon nem 

következett be. A nők terheinek csökkentése, a gyermekvállalási kedv növelése 

céljából 1949-ben bevezették a terhességi és gyermekágyi segélyt, kibővítették a 

családi pótlékra jogosultak körét. A gyermekvállalási hajlandóság érdekében az 

akkori Rákosi kormány több intézkedést hajtott végre. Az 1004/1953. számú 

határozat értelmében meghosszabbították a szülési szabadságot (12 hét), emelték a 

családi pótlékot, bevezették a csecsemőkelengyét, a gyermektelenekre 4%-os adót 

vetettek ki, fokozták a magzatelhajtás elleni küzdelmet. 
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A terhességmegszakítás törvényi háttere a Csemegi-kódex rendelkezésein alapult, 

mely szerint a terhességmegszakítás bűncselekménynek minősült. Az egészségügyi 

miniszter, Ratkó Anna abortuszrendelete kötelezővé tette a terhességek bejelentését, 

a nyilvántartását. Csak elvileg engedélyezték az abortuszt - a terhes nő életkora, 

családi és egészségügyi körülményei, bizonyos betegségek esetén - az illegális 

magzatelhajtókat pedig drákói szigorral büntették. Pozitívuma, hogy lehetővé tette a 

terhesség időszakának folyamatos ellenőrzését, kialakították a bölcsődei, óvodai 

intézményhálózatot (Kocsis, 2016). 

A 60-as években az európai országokban – Magyarországon 1956-ban megszüntették 

az abortusz tilalmát - a fogamzásgátlás legitimálása meghatározó hatással volt a 

gyermekszületések számára. A fogamzásgátló módszerek és gyógyszerek lehetővé 

tették a párok számára a tudatos családtervezést, a gyerekszám befolyásolását.  

2.4.1.1  Családtámogató, népesedéspolitikai intézkedések 

(az 1990-es évektől nevezik családtámogatási politikának) 

1912-ben vezették be a családi pótlékot, melynek jogosultsága kezdetben csak az 

állami és vármegyei tisztviselőkre, és az államvasúti alkalmazottakra terjedt ki. 

A támogatások köre fokozatosan bővült. 1946-tól társadalombiztosítási 

szolgáltatássá vált, vagyis a társadalombiztosításban érintett valamennyi gyermekes 

család részére kiterjesztették a jogosultságot. 1990-től a családi pótlék 

munkavégzéstől függetlenül, alanyi jogon járó ellátássá vált. 1995-ben az 

úgynevezett Bokros-csomag a pótlékra való jogosultságot jövedelemhatárhoz 

kötötte. Ezt az 1998-ban alkotott LXXXXIV. törvény - ami jelenleg is hatályos - 

megszüntette. Az ellátás havi összege a története során többször is változott, és 2010-

től nevelési ellátásra és iskoláztatási támogatásra tagozódott. 

1967-ben bevezették a gyermekgondozási segélyt (GYES), a gyermek két és fél, majd 

1969-től három éves koráig járó egységes összegű juttatást. Elsősorban az 

alacsonyabb iskolai végzettségű és keresetű nők gyermekvállalási kedvére hatott 

ösztönzően. 

A gyermekgondozási díj (GYED) bevezetésére 1985-ben került sor a 3/1985. (I. 17.) 

MT sz. rendelet szerint. Bevezetésekor a gyermek egy éves koráig járt (a terhességi-

gyermekágyi segély folyósítása időszakának a végétől), majd fokozatosan 
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kiterjesztették a gyermek kétéves koráig. Elsősorban az egygyermekes párokat 

ösztönözte több gyermek vállalására, így tehát a két-háromgyermekes modell 

növelését tette lehetővé (Albert, 2013). 

2.5 A családalapítás és gyermekvállalás demográfiai változásai a 

rendszerváltást követő időszakban 

A családalapítás, a gyermekvállalási életkor történelmi koronként és kultúránkként 

jelentősen eltér, de különbség figyelhető meg a nők és férfiak házasodási kora között 

is. 

Az 1990-es évektől kitolódott az első házasságkötés ideje. Csökkent a házasságkötési 

hajlandóság, a házasságban élőkhöz képest nőtt az élettársi kapcsolatban élők száma. 

A rendszerváltás következtében kialakult gazdasági, társadalmi és szociális 

változások és az előzőekben említett demográfiai változások közötti összefüggések 

még tudományosan nem igazolódtak, de tényként állnak előttünk. (3. ábra) 

„Teljes első házasságkötési arányszám (TEHA): Azt mutatja meg, hogy a 15 éves kor 

fölöttiek hányad része kötne házasságot bizonyos (nőknél 49, férfiaknál 59 éves) 

életkorig. Azon a feltételezésen alapul, hogy az adott naptári évben 15 éves kort elérő 

férfiak, illetve nők ugyanolyan gyakorisággal fognak házasodni az adott életkorig, 

mint az adott naptári évben a megfelelő korú nők és férfiak. Kiigazított 

házasságkötési arányszám (kTEHA): A teljes első házasságkötési arányszámnak egy 

módosított változata, amely az első házasságkötés átlagos életkorának változását (az 

első házasságkötés halasztását vagy előre hozását) is figyelembe veszi. A kTEHA azt 

mutatja meg, hogyan alakult volna a házasságkötés valószínűsége, ha az időzítés 

változatlan. Kiszámítása során 1-ből kivonjuk a t+1 és a t–1 évek átlagos első 

házasságkötési életkora különbségének a felét, és ezzel elosztjuk a t év TEHA értékét. 

A kTEHA értéke az első házasságkötési életkor emelkedése esetén magasabb, az 

életkor csökkenése esetén alacsonyabb lesz, mint az ugyanarra az évre vonatkozó 

TEHA.” (Murinkó és Rohr, 2018) 
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3. ábra: A házasságkötések száma, a teljes (TEHA) és kiigazított (kTEHA) 

első női házasságkötési arányszám, 1990–2017 

(Forrás: Murinkó és Rohr, 2018) 

 

A házasságkötések mélypontjának a 2010. év tekinthető, ebben az évben 35,5 ezer 

pár kötött házasságot, majd ezt követően 2017-ig fokozatos javulás volt tapasztalható 

(Murinkó és Rohr, 2018). 2019-ben kimagasló számú, 65,3 ezer házasságkötés 

történt, amire nem volt példa 1990 óta (Vukovics, 2020). 

A gyermekek születésszáma a hetvenes évektől fokozatosan csökkent. 1998-tól 100 

ezer alá csökkent az élve születések száma, és az ezredfordulót követő években 95-

100 ezer közötti ingadózást lehetett tapasztalni.  2011-ben ez az érték már 90 ezer alá 

esett. Az elmúlt három évben ismét csökkenés következett be a születésszámban: a 

2019-es 89,2 ezer újszülött szám mintegy 0,7%-kal volt kevesebb a 2018-os adathoz 

képest (Vukovics, 2020). 
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2.6 Hipotézisek 

A célkitűzéseimnek és kutatásaimnak megfelelően a következő hipotéziseket 

állítottam fel: 

H1: A testvérszám hatással van a születendő gyermekek számára. 

H2: Akik számára negatív élményt jelentett, hogy többen voltak testvérek, azoknál a 

családi minta módosul. 

H3: A házasságkötés fontosabb a nőknek, mint a férfiaknak. 

H4: A mai fiatalok még 30 éves koruk előtt szeretnének szülővé válni. 

H5: A fiatalok jövőképében a gyermekek házasságban születnek. 

H6: A nagycsalád nem elég népszerű családforma az egyetemisták körében. 

H7: Az anyagi helyzet és a családsegítő támogatások ösztönzően hatnak a több 

gyermek vállalására. 

H8: A tanulmányok és a karrier hátrányosan befolyásolják a házasság és az első 

gyermekvállalás időpontját.
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3. Anyag és módszerek 

3.1 Mintavétel 

Az adatgyűjtés 2020. augusztus és október között történt a Miskolci Egyetemen. A 

mintaszámot az egyetem nappali tagozatos (teljes idejű) képzésben tanuló hallgatói 

adták. A mintavétel során törekedtem arra, hogy az egyetem valamennyi 

tudományterületéről egyforma arányban kerülhessenek be a mintába a fiatalok, éppen 

ezért minden hallgató felkérést kapott a Neptun rendszeren, valamint az e-mail 

címükön keresztül egy online kérdőív kitöltésére. Az üzenet egy alkalommal került 

kiküldésre, kitöltése - önkéntes és anonim módon történt – öt-hét percet vett igénybe.  

 

3.2 A kérdőív 

A kérdőív saját szerkesztésű, amit a Google Űrlap segítségével hoztam létre. 

Demográfiai adatokra, családi-, és szociális állapotra irányuló kérdéseket 

tartalmazott: tizenkilenc zárt és két nyitott kérdést, valamint egy fontossági sorrend 

felállítását. A kérdőív elején egy rövid bemutatkozás szerepelt, amiben ismertettem a 

vizsgálatom célját is. Az első kérdésben a hallgatók hozzájárulását kértem az adatok 

felhasználásához. Ebbe minden válaszadó beleegyezett. 

 

3.3 Adatelemzés 

A statisztikai elemzés az SPSS 24.0 statisztikai szoftverrel történt. A szignifikancia 

szint a konvencióknak megfelelően 0,05-nál lett elfogadva. A testvérek száma és a 

tervezett gyermekszám közötti összefüggések vizsgálata a Spearman-

rangkorrelációval, a nemenkénti összehasonlító elemzések Khí-négyzet próbával 

történtek. 
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4. Eredmények 

4.1 Vizsgált személyek 

A kérdőívet összesen 396-an töltötték ki. Hiányos kitöltés miatt 44 fő válaszát nem 

tudtam értékelni, így a mintaszámot 352 fő adta. A kitöltők 44,5%-a férfi, 55,5%-a 

nő, átlag életkoruk 23,41 (±4,89) év. A testvérek számát tekintve 18% egyke, 52% 

egy testvér, 22% kettő testvér, 8% három vagy annál több testvér mellett nőtt fel. 35% 

egyedülálló, 59% tartós kapcsolatban él, 6% alkalmi kapcsolatban van. A szülei 

anyagi helyzetét 8% átlag alattinak ítélte meg, 79% átlagosnak és 13% átlag felettinek 

értékelte.  

4.2 Családi minta hatása a tervezett gyermekszámra 

A válaszadók 58%-a kettő gyermeket, míg 5%-a egyáltalán nem szeretne gyermeket. 

A családi minta és a vállalandó gyermekek száma között szignifikáns kapcsolat volt. 

(rS=0,279; p<0,001) (5. ábra) 

 

 

5. ábra: A testvérek száma és a tervezett gyermekszám közötti összefüggés 
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4.3 A családon belüli rangsor befolyásoló ereje 

A kitöltők 76% nem érzett különbségtételt a testvérei és közte, 15% azonban úgy 

érezte, hogy a több testvér mellett háttérbe szorult, 4% bizonytalan volt a kérdéssel 

kapcsolatban. (6. ábra) 

 

 

6. ábra: „Valaha érezted úgy, hogy háttérbe szorulsz, mert több testvéred is van 

a családban?” kérdésre adott válaszok 

 

Eltérés tapasztalható azon hallgatók jövőben tervei között, akik a testvéri státuszukat 

negatívan élték meg, illetve azok között, akik számára ez semmilyen rossz 

tapasztalattal nem járt. Míg az utóbbi válaszadók 69%-a szeretne több gyermeket, 

mint ahány testvére volt, akik negatív élményt szereztek, azoknak mindössze 46%-a 

szeretne nagyobb családot, mint amiben nevelkedett. (7. ábra) 
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7. ábra: Testvérek száma és a tervezett gyermekszám közötti összefüggések 

összehasonlítása testvérei miatt háttérbe szorult és negatív élményt nem 

megélt egyetemisták között 

 

4.4 Mérföldkövek elrendeződése 

A hallgatók válaszai nemenkénti összehasonlításban hasonlóak voltak a 

párkapcsolatot illetően, viszont a házasság fontosságáról eltérően vélekednek a 

férfiak és a nők. Mindkét nem a kiegyensúlyozott párkapcsolatot sorolta első helyre 

az alábbi mérföldkövek közül, azonban a nők esetében ezt a házasság követi, míg a 

férfiak ezt kevésbé tartják fontosnak; ennél előbbre sorolták a diplomát, a biztos 

munkahelyet és az anyagi jólétet is. (8. ábra)  

 

8. ábra: Életcélok sorrendbe rendezése nemenkénti összehasonlításban 
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4.5 Szülővé válás életkora 

A férfiak és a nők egyaránt úgy vélekednek, hogy a szülővé válás ideális életkora nők 

esetében 26 évesen, a férfiak esetében 28 éves korban van. A saját szülővé válásukat 

azonban későbbre helyezték az általuk is ideálisnak vélt korokhoz képest. A női 

hallgatók átlagosan 27 évesen szeretnének anyává válni, a férfiak 29 évesen szeretnék 

megélni első gyermekük születését. (9. ábra) 

 

9. ábra: Ideálisnak vélt szülővé válás életkora és a tervezett saját szülővé válás 

életkora nemenkénti összehasonlításban 

 

4.6 Gyermek házasságon belül születésének fontossága 

A férfiak és a nők hasonlóan vélekedtek abban a kérdésben, hogy a gyermekek 

házasságban szülessenek-e. A válaszadók több mint 64%-a tartja fontosnak és csak 

19% gondolja úgy, hogy számára ez nem fontos, 14% számára ez nem mérvadó. A 

vizsgált személyek 1%-a nem tudott dönteni ezzel kapcsolatban. Ez utóbbi választ 

csak női válaszadók adták. (10. ábra) 
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10. ábra: A gyermek házasságban születésének fontossága nemenkénti 

összehasonlításban 

 

4.7 Tervezett gyermekszám 

Nem találtam eltérést a férfi és női vélemények között az elképzelt gyermekszám 

tekintetében. A hallgatók 58%-a két gyermeket szeretne, 22% három gyermeket, 12% 

egy gyermeket szeretne vállalni a jövőben. 5% egyáltalán nem szeretne utódot, 

négynél több gyermeket csak női hallgatók terveznek. (11. ábra) 

 

 

11. ábra: Tervezett gyermekszám nemenkénti összehasonlításban 
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4.8 Az anyagi helyzet és az állam családtámogatási programjának 

befolyásoló hatása a gyermekszámra 

A férfiak és a nők teljes egyetértésben úgy gondolják, hogy az aktuális anyagi 

helyzetük meghatározza majd a gyermekeiknek a számát. Mindössze 16% véli úgy, 

hogy számára ez nem lesz befolyásoló tényező, 13% még nem tudott dönteni ezzel 

kapcsolatban. (12. ábra) 

 

 

12. ábra: Anyagi helyzet befolyásoló hatása a gyermekszámra nemenkénti 

összehasonlításban 

 

A férfiak és a nők azonos véleményen voltak a kormány családsegítő programjaival 

kapcsolatban is. A nemenkénti válaszok átlagát tekintve viszonylag kevés, 16% vélte 

úgy, hogy az intézkedések befolyásoló tényezők számukra. 65% úgy gondolja, őt 

nem fogja ez befolyásolni a több gyermek tervezésében. (13. ábra) 
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13. ábra: Az állam családsegítő programjainak hatása a gyermekszámra 

nemenkénti összehasonlításban 

 

4.9 A jelen tanulmányok és a karrier hatása a gyermekvállalásra 

A hallgatók úgy vélik, a tanulmányaik hátrányosan befolyásolják a gyermekvállalást, 

azonban a nők és a férfiak válaszai között szignifikáns eltérést tapasztaltam 

(χ2=8,348; =0,015). Míg a férfiaknak közel 49%-a válaszolt igennel, a nők körében 

62%-a gondolja úgy, hogy a tanulmányaik befolyásolják a gyermekvállalást. Eltérés 

tapasztalható a nem válaszok esetében is. A férfiak 46%-a, míg a nőknek 31% 

válaszolt nemmel, 25%-uk nem tudott dönteni a kérdésben. A nemenkénti válaszokat 

összesítve a válaszadóknak több mint a fele vélekedik úgy, hogy a tanulmányai 

befolyásolják a gyermekvállalás időpontját. (14. ábra) 
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14. ábra: A jelen tanulmányok hatása a tervezett gyermekszámra nemenkénti 

összehasonlításban 

 

A karrierrel kapcsolatban is megegyező véleményen voltak a férfiak és a nők. 60% 

úgy nyilatkozott, a karrier hátrányosan befolyásolja a gyermekvállalást és csak 28% 

véli úgy, hogy nem. 12% nem tudott dönteni ezzel kapcsolatban. (15. ábra) 

 

 

15. ábra: A karrier hatása a gyermekszámra nemenkénti összehasonlításban 
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4.11 Hallgatók javaslatai a házasság és gyermekvállalás ösztönzésére 

A nyitott kérdésre adott válaszok tekintetében voltak olyan hallgatók, akik úgy vélik, 

a házasságkötés és gyermekvállalás elhatározása egy belső döntés eredménye, amit 

külsőleg nem lehet befolyásolni. Aki érez magában törekvést a házasságkötésre és a 

gyermekvállalásra, az meg is fogja tenni, nincsen szükség, és nem is lehetséges 

ezeknek a népszerűsítése. 

„Aki házasodni akar, az fog. Teljesen mindegy ki mit mond, vagy esetleg mennyire 

van népszerűsítve.” (nő, 22 éves) 

„Ezt az ember hozza magával. Népszerűségből nem házasodnék.” (férfi, 22 éves) 

„Ki ne akarna gyereket és feleséget? Számomra a boldog élet alapja.” (férfi, 23 éves) 

 

Többek egybehangzó véleményen voltak azzal kapcsolatban, hogy a mostani 

generáció felfogásán kellene változtatni a házassággal kapcsolatban.  A fiatalok 

szemében a házasság intézménye egy elavult hagyomány, egy béklyó, ami egy jól 

működő párkapcsolatot is el tud rontani. Szükségesnek érzik, hogy a fiatalokat már 

középiskolában megtanítsák, hogyan kezeljenek egy esetleges konfliktust a 

párkapcsolatukban, hogyan legyenek türelmesek, kompromisszumkészek; hogyan 

viselkedjenek egy párkapcsolatban. Ehhez az intézkedéshez azt is elengedhetetlennek 

tartják, hogy legyenek megfelelő családmodellek a fiatalok előtt. 

„Iskolaszintű oktatással, arról hogyan alakítsanak ki a fiatalok tartós 

párkapcsolatot, és hogyan munkálkodjanak a házasságukon. Valamint fontosnak 

tartanám megtaníttatni a női és férfi gondolkodás különbségeit, mert azt veszem észre 

egyik nem sem ismeri a másik nemet, ezért van annyi szakítás és válás. Mutogatnak 

egymásra, hogy bunkó férfiak, buta nők, közben csak egyszerűen nem ismerik 

egymást a nemek.” (nő, 23 éves) 

„Manapság a párkapcsolatok minősége, a fiatalok hozzáállása egyáltalán nem 

kielégítő sok esetben. Inkább a gyerekek párkapcsolati tudását kellene fejleszteni.” 

(nő, 25 éves) 

„Nagyon sokat számít, hogy milyen családi példát lát a gyerek otthon. Mivel ma 

nagyon türelmetlenek az emberek egymással, és nem toleránsak, ezért a könnyebb 
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utat választják. Ha ez változna akkor a fiatalok is másképp gondolkodnának ezekről 

a dolgokról.” (nő, 22 éves) 

 

A hallgatók jelentősebb hányada úgy vélekedik, hogy a felsőoktatási tanulmányok 

vagy a karrier összeegyeztethetetlen a családalapítással. A tanulmányok 

elhúzódásával egyre későbbre tolódik a számukra megfelelő anyagi biztonság 

elérése, amely szerintük feltétele a gyermekvállalásnak. A megoldást az egyetemi 

tanulmányok lerövidítésében és a pályakezdők magasabb anyagi támogatásában 

látják. 

„Támogatások, magasabb fizetés, főként a pályakezdőknek, hiszen minél előbb meg 

tudják teremteni a megfelelő anyagi jólétet, annál előbb tudnak gyermeket vállalni.” 

(nő, 23 éves) 

„Hogyha például 25 éves koruk előtt vállalnak gyereket a fiatalok, akkor ez ne tegye 

tönkre az életüket, lehessen mellette továbbtanulni, dolgozni, karriert építeni.” (férfi, 

24 éves) 

 

A női válaszadók úgy érzik, még mindig választaniuk kell az anyaság és a karrier 

között.  

„Anyukák számára terhesség alatt és után is lehetőség szerint munkahely biztosítása, 

ne veszítse el a munkahelyét és amikor szeretne, dolgozhasson otthonról.” (nő, 23 

éves) 

„Úgy érzem ráerőltetik a nőkre a szülést, gyerekvállalást. És ez pont ellenállást szül. 

Ezt kellene megszüntetni.” (nő, 24 éves) 
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5. Megbeszélés, következtetések 

Dolgozatomban a családtípusokat mutattam be és a család szerepét a történelmi korok 

mentén. Kiemeltem a 20. századi Magyarország helyzetét és a hozzákapcsolódó 

jogrendszert, amely befolyásoló hatással lehetett a mai egyetemi fiatalság 

gondolkodására. Ebben a dolgozatban az egyetemi hallgatók véleményét vizsgáltam 

a házasságkötés rendszeréről és gyermekvállalással kapcsolatos elképzelésükről. 

Összehasonlítottam a férfi és a női hallgatók véleményét. Kerestem a választ arra a 

kérdésre, hogy a család, amelyben a fiatal felnőtt, hatással van-e későbbi döntésére, 

elképzeléseire. A kitöltők nemi megoszlásának aránya alkalmasnak bizonyult az 

összehasonlítások elvégzésre. 

A kutatás eredményei arra irányítják rá a figyelmet, hogy a hozott családi mintának 

jelentősége van a fiatalok jövőképében. A testvérek száma és tervezett gyermekek 

száma között összefüggés van. Akik nagycsaládból érkeztek, azok szintén több 

gyermeket szeretnének vállalni, akik testvér nélkül nőttek fel, azoknak a jövőbeli 

terveikben egy gyermek szerepel. (H1+) 

A testvéri rivalizáció is befolyásoló tényező a fiatalok számára. Akik úgy érezték, 

elvesztek a sok testvér között, nem kaptak elég figyelmet vagy úgy érezték, a 

testvéreikkel kivételeztek, azok nem viszik tovább a szülői mintát; kisebb családban 

gondolkoznak, mint amiben ők felnőttek. (H2+) 

Mindkét nem elsődlegesen azt várja el, hogy kiegyensúlyozott párkapcsolatban éljen. 

Míg a nők a házasságkötést fontosabbnak vélik a diploma megszerzésénél és az 

anyagi jólét megteremtésénél, addig a férfiak a diplomát, az anyagi jólétet és a biztos 

munkahely megszerzését előbbre tartják a házasságnál. Ez a korábban kialakult nemi 

szerepekre irányítja a figyelmet. Bár sok területen változott a mai fiatalok felfogása 

és talán hangoztatják is, de a valóságban a nő továbbra is a házasság kötelékében érzi 

biztonságban magát és felülír egyéb anyagi jólétet és karriervágyat. (H3+) 

A nők 27 évesen, míg férfiak 29 évesen gondolkodnak gyermekvállalásról. A 

válaszadók egyetemi hallgatók voltak, így az ő elképzeléseiket valószínűleg 

befolyásolta, hogy szeretnék a tanulmányaikat befejezni és elhelyezkedni mielőtt 

megszületne első gyermekük. Az életkor kitolódása csökkentheti az esélyt arra, hogy 

több gyermeket is vállaljanak. (H4+) 
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Pozitív eredménynek vélem, hogy nem csak a nők, de a legtöbb férfi esetében is 

fontos, hogy a gyermek házasságban szülessen. Ez arra enged következtetni, hogy a 

hallgatók többsége tervezi a gyermeket, felkészül a jövetelére és meglépi a szükséges 

jogi intézkedéseket ennek érdekében. (H5+) 

A hallgatók többsége kétgyermekes családmodellben gondolkodik, csak töredékük 

gondolkozik három vagy annál több gyermek vállalásában. A válaszadók 

nagytöbbsége kiscsaládból származik és úgy tűnik, ezen a mintán nem is szeretnének 

változtatni. Nincsen olyan külső befolyásoló tényező, ami motiválná őket a 

nagycsalád létrehozásában. (H6+) 

A kormány az utóbbi időben több intézkedést is foganatosított annak érdekében, hogy 

több gyermeket vállaljanak a családok. Úgy tűnik, hogy az egyetemi hallgatók 

számára kiemelten fontos, hogy a gyermek megszületése előtt megteremtsék a 

megfelelő anyagi körülményeket, de a kormány családsegítő programjai nem hatnak 

elég ösztönzően a több gyermek vállalására. Elképzelhető, hogy a hallgatók még a 

családalapítás és gyermekvállalás előtt állnak és ezeket az intézkedéseket még nem 

érzik magukénak. A válaszok azonban azt sugallják, hogy jövőbeli gyermekük 

születésének idejét és számát befolyásolni fogja az anyagi helyzetük, de az állam 

anyagi támogatásai ezt nem ösztönzik kellően. (H7-) 

A hallgatók úgy vélik, a tanulmányaik és a karrierépítés hátrányosan befolyásolhatja 

és kitolhatja az első gyermekvállalás időpontját. A női válaszadók a tanulmányokkal 

kapcsolatban erősebben érzik ezt a negatív hatást. Ez fakadhat abból is, hogy a 

várandósság és a szülés idejére akár fel is kell függeszteniük a tanulmányaikat. (H8+) 

A kutatásom eredményei alapján arra a következtetésre jutottam, hogy bár a 

téma aktualitása igen jelentős, számos kutatás foglalkozik a témával évek óta, az 

egyetemisták még mindig úgy vélekednek, hogy a családalapítás és az egzisztencia 

megteremtése párhuzamosan nem kivitelezhető. A túlzott karrierista 

gondolkodásmód mellett háttérbe szorultak a szociális interakciók, a társas 

kapcsolatok mennyisége és minősége csökkent, ami pozitívan visszahathatna a 

munkára is (Engler, 2018). A vallásosság visszaszorulásával csökkent a házasodási 

kedv is, a fiatalok szívesebben választják az együttélési formát, aminek 
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következtében gyorsabban tudnak kilépni egy esetlegesen nem jól működő 

kapcsolatból (Pongrácz és Spéder, 2003). 

Számos szociális és gazdasági tényező van, amely befolyásolja őket a döntéseikben, 

de ezekben az előzetes terveikben is ellentmondásokba ütköznek. A családalapítási 

kedv jelen van, de a nyitott kérdésekre adott válaszokból egyértelműsíthető, hogy a 

financiális hátteret gondolják legnagyobb gátló tényezőnek, ezzel ellentétben az 

állam családsegítő támogatásairól úgy vélik, nem befolyásolják a döntéseiket. 

Célszerűnek tartom, hogy 20-as éveiben járó fiataloknak, vagy akár már 

középiskolások körében legyen lehetőség olyan előadásokon részt venni, ahol kellő 

tájékoztatást kapnak a családalapítással és támogatásokkal kapcsolatban. A 

Népesedési Kerekasztal fogalmazott meg olyan intézkedéseket a felsőoktatás 

számára, ami segítené a fiatalokat abban, hogy már az egyetemi éveik alatt is családot 

tudjanak alapítani. Ebbe a mozgalomba bekapcsolódhatna a védőnő szolgálat és a 

mentálhigiénés szakemberek is. 

Terveim között szerepel a jelen kutatás kiterjesztése: összehasonlítást végezni az 

egyetemista hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat nem folytató fiatalok körében.  
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6. Összefoglalás 

Kutatásom célja az egyetemi hallgatók véleményének feltárása a gyermekvállalásról 

és a házasságkötésről nemek szerinti összehasonlító elemzéssel. Az adatgyűjtéshez a 

mintát Miskolci Egyetem nappali tagozatos hallgatói adták. A saját szerkesztésű 

kérdőív demográfiai adatokra, családi-, és szociális állapotra irányuló zárt és nyitott 

kérdéseket tartalmazott. 

Összesen 352 értékelhető válasz érkezett be. Az adatok feldolgozása az SPSS 24.0 

statisztikai szoftverrel történt, a szignifikancia szint a konvencióknak megfelelően p 

≤ 0,05 volt. A vizsgált személyek átlagos életkora 23 év, 55% nő. 52%-nak egy 

testvére volt a családban, 14% érezte úgy, hogy háttérbe szorult testvére vagy 

testvérei miatt, 4% bizonytalan volt e kérdésben. A kitöltők 57%-a két saját 

gyermeket szeretne, 5% egyáltalán nem szeretne gyermeket. A családi minta és a 

vállalandó gyermekek száma között szignifikáns kapcsolat volt. A férfiak és a nők is 

közel azonos százalékban tartják fontosnak, hogy a gyerekük házasságban szülessen. 

A nők szignifikánsan (χ2=8,348; p=0,015) nagyobb arányban gondolják úgy, hogy az 

egyetemi tanulmányaik befolyással lesznek a gyermekvállalásra. Mind a két nem 

hasonló arányban gondolja úgy, hogy a karrier negatív irányba fogja befolyásolni a 

gyermekvállalási kedvet. A kitöltők 65%-a úgy véli, a családsegítő támogatások nem 

lesznek befolyással a születendő gyermekeik számára. A megkérdezettek többsége a 

családban nevelkedett testvérek számától függetlenül 2 gyermeket szeretne vállalni. 

A kutatás eredményei arra irányítják rá a figyelmet, hogy a hallgatók tanulmányuk 

befejezése után szeretnének gyermeket vállalni, de a karrier ezt befolyásolhatja és 

kitolhatja az első gyermekvállalás életkorát. A kormány családsegítő programjai nem 

hatnak ösztönzően a nagyobb család tervezésére. A házasság intézménye a nők 

számára fontosabb mérföldkő, a férfiak esetében a házasság a gyermek tényleges 

vállalása során válik fontos tényezővé. 
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1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról  

1004/1953. (II. 8.) MT határozat az anya- és gyermekvédelem továbbfejlesztéséről 

1975.évi II törvény a társadalombiztosításról 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, 

valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes 

törvények módosításáról 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  



 

 

8. Melléklet 

Kérdőív 

Egyetemi hallgatók véleménye a házasságkötésről és gyermekvállalásról 

 

Kedves Kitöltő! 

Tudományos diákköri munkám során az egyetemi nappali tagozatos hallgatók 

véleményére vagyok kíváncsi a házasságkötéssel és gyermekvállalással 

kapcsolatban. A kitöltés anonim módon történik, semmilyen személyes adatokat nem 

kell megadni. A kérdőív rövid, kitöltése 5 percet sem vesz igénybe.  

 

Köszönettel: 

Péceli Fanni Egészségturizmus szervező hallgató 

Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 

 

Vállalom, hogy részt veszek a felmérésben: 

 Igen  Nem 

 

 

1. Nemed: 

 Nő   Férfi   Egyéb 

 

2. Életkorod: …. 

 

3. Kapcsolati státuszod: 

 Egyedülálló   Alkalmi kapcsolat   Tartós kapcsolat 

 

4. Hány gyermeked van: …. 

 

5. Hány testvéred van? 

Édestestvérek száma: …. Féltestvérek száma: …. Mostohatestvérek száma: …. 



 

 

6. Hány testvéreddel éltél egy háztartásban? ….. 

 

7. Milyennek ítéled meg a szüleid anyagi helyzetét? 

 Átlag alatti   Átlagos    Átlag feletti 

 

8. Valaha érezted úgy, hogy háttérbe szorulsz, mert több testvéred is van a 

családban? 

 Igen   Nem   Nem tudom 

 

9. Az előző kérdéssel kapcsolatban itt tudod kifejteni a véleményed, 

tapasztalataid: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. Mit gondolsz, hány testvér lett volna ideális a családodban? …. 

 

11. Hány saját gyermeket szeretnél? ….  

 

12. Hány évesen szeretnél szülővé válni? …. 

 

13. Fontosnak találod, hogy a gyermeked házasságban szülessen? 

 Igen   Nem   Mindegy   Nem tudom 

 

14. A születendő gyermekeid számát befolyásolni fogja a neme? 

 Igen   Nem   Nem tudom 

 

15. Az anyagi helyzeted befolyásolni fogja a gyermekeid számát? 

 Igen   Nem   Nem tudom 

 

 

 



 

 

16. Szerinted a jelen tanulmányaid befolyásolják a gyermekvállalást? 

 Igen   Nem   Nem tudom 

 

17. Szerinted befolyásolja/befolyásolni fogja a karriered a gyermekvállalást? 

 Igen   Nem   Nem tudom 

 

18. Az állam családsegítő programjai befolyásolni fogják a leendő gyermekeid 

számát? 

 Igen   Nem   Nem tudom 

 

19. Mit gondolsz, hány éves korban lenne ideális az első gyermek vállalása NŐK 

esetében? …. 

 

20. Mit gondolsz, hány éves korban lenne ideális az első gyermek vállalása 

FÉRFIAK esetében? …. 

 

21. A felsorolt elemeket állítsd fontossági sorrendbe! Az 1 érték legyen a számodra 

legfontosabb és az 5 a legkevésbé fontos. Azonos értéket nem adhatsz meg! 

 Házasság 

 Diploma 

Anyagi jólét 

Kiegyensúlyozott párkapcsolat  

 Biztos munkahely 

 

22. Szerinted milyen módszerekkel lehetne népszerűsíteni a házasságkötést és a 

gyermekvállalást? 

Írd le pár mondatban! 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Köszönöm, hogy részt vettél a kérdőív kitöltésében! 


