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A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS)

gyermekvállalásról szóló kutatásának előzetes eredményei

Intézetünk 2018. november 16-18-ai hétvégén felmérést végzett a Papp László Arénában zajló

BabaMama  Expora  látogatók  között,  ahol  kisgyermekes  családokat  és  gyermeket  váró

szülőket kérdeztünk a gyermekvállalásról és nevelésről.  

A KINCS a BabaMama Expo előtt online elérhetőséget adott a kérdőív kitöltésére, majd a

kiállításon a KINCS standján is lehetőség volt a válaszadásra, így több, mint 2000 kérdőív áll

rendelkezésünkre. 

Az  előzetes  eredmények  alapján  a  megkérdezettek  76%-a  számára  a  gyermekvállalásnál

(általában) a lelki, érzelmi háttér nagyon fontos, és csak 30% ítéli  hasonlóan fontosnak az

anyagi szempontokat. 

A válaszadók  háromnegyede  szerint  a  gyermekvállaláshoz  fontosak a  megfelelő  lakhatási

körülmények (76%), biztos munkahely (79%), a stabil párkapcsolat (80%), szerelem (80%), a

szülői felelősség megosztása (78%), a családbarát környezet (74%) és az anyagi biztonság

(77%), de legfontosabb a testi, lelki, szellemi érettség (91%).

Az első gyermekük vállalása előtt  a következő szempontok a  legfontosabbak:  a kapcsolat

érettsége (93%), a szülővé válás, mint az élet rendje és értelme (83%), valamint a munkahelyi

biztonság (93%), rendezett anyagi feltételek (90%), önálló otthon, megfelelő lakás megléte

(82%). 



A testvérek  megszületését  indokolta,  hogy  78% szerint  a  gyermek  számára  fontos,  hogy

legyen testvére. 

A válaszadók 52%-a szerint fontos a házasság a gyermekvállaláshoz és 48% szerint már jó, ha

a gyermek megszületése előtt összeházasodnak a szülők. 

A megkérdezettek 57%-a szerint a munka és a család összeegyeztethető és 74% szerint  a

családi jólét alapját a munkajövedelemnek kell adnia. 

A  családbarát  szemléletet  leginkább  a  tágabb  családjukban  tapasztalják  az  emberek,  a

munkahelyüket csak 30%-uk tartja családbarátnak. 83% szerint a rugalmas munkalehetőségek

sokat segítenének. 

 

A  kisgyermekes  édesanyák  kétharmada  (69%)  rendszeresen  kap  segítséget  a  párjától  a

gyermeknevelésben, 51%-uk a nagymamától és negyedük a nagypapától is. 

Míg 35% egyáltalán nem tartja elképzelhetőnek, hogy a férfi maradjon otthon a gyermekkel,

43%  viszont  akár  3  hónapnál  több  időre  is  támogatja  ezt.  A  férfiak  rövid  1-3  hónapos

otthonmaradását 11% tartja elképzelhetőnek. 

A boldogságérzetet  kifejezetten javítja  a  gyermek, ezzel  90% egyetért  és 88% érzi  magát

boldognak, azzal pedig 78% egyetért, hogy a gyermek születése teszi teljessé az életet.  

A  kutatás  mintavételének  aránya  az  alábbiak  szerint  alakult:  87%  nő,  13%  férfi.  A

megkérdezettek  64%-a  házasságban,  29  %-a  élettársi  kapcsolatban  él,  3%-uk  pedig

egyedülálló.  A  válaszadók  8%-a  gyermektelen,  53%-a  egygyermekes,  26%-a  két-,  9%-a

háromgyermekes, 3%-uknak pedig háromnál több gyermeke van. A megkérdezettek 33%-a

nyilatkozott úgy, hogy babát vár. 


