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2018

• 200 éve született Semmelweis Ignác

• Bő emberöltő telt el a rendszerváltás óta

• Hamarosan megjelenik a Demográfiai Portré 
legújabb száma 

(Kohorsz2018 vizsgálat első eredményei is)

Átalakult és „beállt” demográfiai viselkedés

halasztás, 30 év felett első gyermek, 
házasságon kívül, de nem egyedül



Születés – rendszerváltás – szülés



Születés – rendszerváltás – szülés
• A legidősebb édesanya 36 éves, a legfiatalabb anyák 15-16 

évesek, anyák többsége 20-25 éves, apák néhány évvel 
idősebbek, minden második közülük 26 és 30 év között

• Az anyák átlagosan 2,77 gyerekszámú családba születtek, az ő 
terveik már csak 2,2 körül mozogtak, és végül az összesen 
megkérdezett 110 anyának átlagosan 2 gyermeke született. 1 
gyereke lett 25%-nak, 3 és több 24 %-nak.

• A szülők 90 %-a házasságban élt, az apák nem minden esetben 
első gyereküket várták, 7 apának már korábbi kapcsolatából is 
született gyereke. 

• 23 év elteltével a 110-ből 67 párkapcsolat bizonyult tartósnak, 
ahol a felek továbbra is egy háztartásban éltek. 



Gyermekvállalás – vágy és valóság
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Születés – rendszerváltás – szülés

2012-ben a kérdezett 23 évesek közül 

3 fiatalnak (5%!) van gyermeke

kétharmaduk a szülőkkel él

tartós párkapcsolatról 62 % számolt be

27 (29) év – tervezi a gyermeket

2 gyerek - átlag

5 % nem akar (több) gyermeket

16,5 % bizonytalan

18 % egy gyermek,

12 %  3 és több



„Hát ő [Emőke lánya] azt szokta nekem mondani,
hogy harmincéves korára négy lánya lesz. Négy.
Mondtam, hogy lassan akkor el kéne kezdeni.”
(Emőke, Dabas)

„.. ez a jövőtervezés, ez nekik szerintem sokkal-
sokkal nehezebb, mint nekünk. … minden
bizonytalan, és aztán így családot tervezni sokkal
nehezebb nekik, mint nekünk. Tehát nekünk volt
egy elképzelésünk, és azt nagyjából úgy végig is
tudtuk vinni.” (Cecília, Érd)
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7 dimenzió



Hány dimenzióban érezte magát nagyfokú biztonságban?

Az anyák és a gyerekek is átlag 2 dimenzióban érezték magukat nagyfokú 

biztonságban
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Munka Otthon Párkapcsolat Családi
kapcsolatok

Baráti
kapcsolatok

Testi-lelki
egészség

Jövő
biztonsága

A biztonság dimenziók átlag pontjainak alakulása (N=110)

anya 1989 anya 2012 gyerek



Biztonság dimenziók - sorrend

anya

1989

anya

2012

gyerek

2012

1. Munka Család Család

2. Párkapcsolat Munka Barát

3. Család Barát Párkapcsolat

4. Barát Otthon Munka

5. Otthon Párkapcsolat Jövő biztonsága

6. Jövő biztonsága Jövő biztonsága Testi-lelki egészség

7. Testi-lelki egészség Testi-lelki egészség Otthon



Anya 1989



Gyerek  2012



„Ádám párválasztásra egyelőre nem gondol. Hogy milyen 
lesz a jövője, még egyelőre nem tudja. Azt tudja, hogy 
szeretne egyszer valamikor elköltözni tőlünk, és ez egy 
természetes dolog is. És én mondtam, hogyha úgy 
gondolja, akkor egy albérletet kéne kipróbálni, de én úgy 
gondolom, hogy ő még nagyon nem. Kötődik hozzánk, és 
nagyon jól érzi magát otthon. Tehát egy szabad életet él, ő 
gazdálkodik a maga kis fizetésével, de mindig nagyon 
rendes, mert ha látja, hogy egy csekk kint van és nem 
tudjuk befizetni, arra odaadja a pénzt. Fantasztikusan 
nagyon jó a kapcsolatunk, mindent meg lehet vele beszélni, 
ki lehet kérni mindenben a tanácsát.” (Klára, Dabas)



Záró gondolatok

• Ma a kérdés – hogyan jutunk 0-ról 1-re

• Norma rendszer 

• Társadalom/család felelőssége

• Otthon teremtés biztonsága

• Társas kapcsolatok  - kortárs kapcsolatok 
erősítése, hogy abból később lehessen 
párválasztás 



Köszönöm a figyelmet!


