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I. A kutatási téma meghatározása, kutatási kérdések és elemzési szintek  
 
Termékenyégre irányuló kutatásaim alapvető célja, hogy megértsem a termékenység szintjének 

rendszerváltást követő csökkenését majd pedig emelkedését, és ezen változások mozgatórugóit 

(népesedési szintű jelenség), hogy feltárjam, milyen új termékenységi minta alakul ki 

hazánkban a mélyreható társadalmi változások nyomán, és hogy mennyire egyediek, illetve 

mennyire általánosak a magyarországi folyamatok. A fenti átfogó kutatási célok elérését több, 

egymást kiegészítő perspektíva párhuzamos érvényesítésével kívántam megvalósítani. Billari 

értelmezési kerete (1. ábra) jól elkülöníthetővé teszi a disszertációmban alkalmazott, egymást 

kiegészítő közelítéseket (Billari 2015). A disszertáció I. fejezetében részletesen bemutatom a 

különböző elemzési szintet, az általános elméleti kereteket, és átfogóan taglalom a 

posztkommunista országokban lezajló termékenységi (és párkapcsolati) változások értelmezése 

céljából kialakított elméleti kereteket. A két leíró demográfia fejezetben a makroszintű 

népesedési viszonyokat mutatom be. A II. fejezet standard demográfiai mutatók segítségével 

értelmezi az új termékenységi rendet, a III. fejezet pedig az új demográfiai viselkedés 

párkapcsolati korrelációit, és kulturális kontextusát elemzi. Az oksági elemzésekhez 

perspektívát váltok, és a mikroszintű cselekvés értelmezésére koncentrálok. A IV. és V. fejezet 

a gyermekvállalási szándékokat és azok megvalósítását (és meg nem valósítását) állítja a 

középpontba. A IV. fejezetben a szándékok valóra váltásának individuális befolyásoló tényezőit 

vizsgálom (mikro→mikro elemzés), az V. fejeztben pedig, 11 országot összehasonlítva a 

társadalmi szintű, -társadalmi rendszerekhez, illetve országjellemzőkhöz kapcsolódó hatásokat 

tárom fel (makro→ mikro elemzés). A VI. fejezetben a cél a társadalompolitikai beavatkozások 

termékenységben betöltött szerepének feltárása, amiben az egyes intervenciókat jól elkülönített 

családpolitikai periódusokkal azonosítjuk (makro&mikro→ mikro elemzés). Összességében a 

Billari által javasolt keretekben gondolkodva a négy elemzési lehetőség közül, ha csak 

korlátozottan is, de hármat érvényesíteni fogok. Az elméleti keretek kutatási eredményeimmel 

való szembesítésére, és a javasolt új elméleti keretek melletti érvelésre a VII. fejezetben kerül 

sor.  
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1. ábra  

A termékenységi átmenet értelmezési kerete (Billari 2015 alapján)  

 

 

II. Adatok és módszerek  

A termékenységi magatartás értelmezéséhez és magyarázatához számtalan adatbázis állt 

rendelkezésünkre (Bene–Vukovich 1963; Rowland 2003). Leíró elemzéseinkhez elsősorban a 

KSH által gyűjtött és rendszerezett, illetve a Human Fertility Database által közreadott 

népmozgalmi statisztikai adatokat, illetve a tízévente sorra kerülő népszámlálási adatokat 

használom fel. Ez utóbbiak az iskolai végzettség szerinti differenciális leírásokat is lehetővé 

tették. Oksági elemzéseimhez egy 2000-ben indult, és máig tartó longitudinális követéses survey 

hazai (Életünk fordulópontjai) és nemzetközi (Generations and Gender Survey, GGS) 

adatbázisát használom fel (Vikat et al. 2007; Murinkó–Spéder 2016). Magyarázó 

modelljeimben kihasználom ezen utóbbi adatgyűjtési program két sajátosságát, hogy a kérdezés 

során retrospektív és prospektív adatokat is begyűjtésre kerülnek.  

Leíró elemzéseimben mind a jól ismert, mind pedig a ritkábban alkalmazott, összetettebb 

mutatókat értelmezzünk. Míg a klasszikus mutatószámok leírása megtalálható a standard 

demográfia tankönyvekben (Szabady 1963; Klinger 1996; Rowland 2003), addig egyes 

specifikus mutatószámok számítási módja csak az adott kérdéskört részletesen elemző 

tanulmányokban lelhető fel (ld. például az egyes évjáratok tényleges termékenységét, és más 

évjáratokhoz mért termékenységi deficitjét leíró Frejka–Sardon 2003 monográfiát.) Az 

attitűdök időbeli változását, amit négy ISSP adatgyűjtési hullám felhasználásával mérjük és 

aritmetikai dekompozíciós eljárással (Firebaugh 1996) bontjuk két összetevőjére.  

Társadalmi csoportok, 

szándékok: 

iskolai végzettség, 

párkapcsolatok, 

beállítódások Mikroszint 

Makroszint Társadalmi viszonyok: 

intézményrendszer, 

gazdasági teljesítmény, 

társadalomszerkezet, 

kultúra (átmenet) 

Termékenység: 

(TTA, ASFR, 

gyermektelenség) 

Gyermekszületés: 

szülővé válás, 

nagycsaláddá válás, 

halasztás, lemondás 
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Oksági elemzéseim során kihasználjuk a rendelkezésesünkre álló adatbázisok egyedülálló 

tulajdonságait. A gyermekvállalási szándékok és azok megvalósulását segítő és akadályozó 

tényezők feltárására, a prospektív adtok elemzésére logisztikus regressziót alkalmazunk. Míg a 

hazai viszonyok elemzéséhez, az individuális ismérvek hatásának feltáráshoz a mulitnominális 

logisztikus regressziót, addig a nemzetközi összehasonlításhoz, a társadalmi környezet 

hatásainak feltárásához többszintű bináris logisztikus regressziót alkalmazunk (Menard 2001). 

Végül a családpolitikai intervenciók hatásainak megragadáshoz az eseménytörténeti elemzés 

mutatkozik adekvátnak (Alison 2012).  

 

III. A tudományos eredmények rövid bemutatása 

1. Az új termékenységi magatartás alapvető jellemzői 

Az 1989-1990-ben elinduló társadalmi átalakulás, a mélyreható és rendszerszintű politikai, 

gazdasági és társadalmi átalakulás nyomán a gyermekvállaláshoz is új körülmények jöttek létre, 

amelynek következtében elindult egy új reproduktív rend kialakulása. A termékenységi 

magatartás néhány új eleme, így a halasztás vagy a házasságon kívüli születések növekvő 

részaránya hamar szembetűnővé vált, mások, így például a gyermektelenség növekedése sokáig 

láthatatlan maradt. Ma, amikor 2015-ig a változások számtalan területen pontosan végig 

követhetők, jól látjuk, hogy noha a termékenységi változások nem fejeződtek még be, az új 

termékenységi minta kontúrjai kialakultak. A disszertáció II. fejezetében korábbi elemzéseink 

eredményeit (Spéder 2003, 2006; Kapitány–Spéder 2012a, 2018) és mások munkáját (Kamarás 

2012; Kapitány 2018) is felhasználva minden eddiginél átfogóbban, és számtalan új mutató 

bevonásával követjük nyomon az új termékenységi minta kialakulását, és értelmezzük alapvető 

jellemzőit.  

A halasztás a termékenységi mintaváltás átfogó jellemzője, ám ez némileg korlátozza a további 

változások azonosítását.  

Minden kétséget kizáróan halasztás jellemzi a felnőtté válás és ezen beül családformálódás 

kulcseseményeit (Lesthaeghe–Moors 2000; Vaskovics 2000; Billari et al. 2006; Sobotka, 2008; 

Frejka 2008; Somlai 2013), azaz a családalapítás meghatározó eseményei jellemzően később 

követeznek be, aminek eredményként az első gyermek vállalásának átlagos életkora 23 évről 

28 évre növekedett meg. A halasztás tehát jól ragadja meg az átmenet alapvető jellemzőjét, ám 

ez a dominás értelmezés akaratlanul háttérbe szorítja a változások további jellemzőinek 

megismerését, azt például, hogy a gyermekvállalási magatartás iskolai végezettség szerint 
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differenciálódott, vagy azt, hogy a halasztás számtalan esetben nem szándékolt, hanem a 

körülményekhez való adaptálódásnak az eredménye.  

A termékenység szintje nem csak átmentileg, de tartósan is csökkent.  

A keresztmetszeti termékenységi arányszámok a kilencvenes évek elejétől csökkenést 

mutattak, – a korspecifikus termékenységi görbe laposabb lett, a teljes termékenységi 

arányszám 1,3-re csökkent, majd egy évtizeden keresztül stagnált –, ám a halasztás miatt sokáig 

nem lehetett kizárni, hogy itt csak átmeneti csökkenésről van szó, és hogy a halasztás lassulását, 

majd megállását követően a TTA újra, önmagától nőni fog. (Az a tény, hogy a kiigazított teljes 

termékenységi arányszám [kTTA] nem, hogy nem csökkent, de 2004-ig némi növekedést 

mutatott, arra utalt, hogy a termékenység szintje csak az időzítés miatt csökken, ám a kTTA 

későbbi csökkenése már előrevetítette, hogy az elmaradt születések „pótlására” egyre kisebb az 

esély.) A kohorszpecifikus adatok elemzése azonban nem hagy kétséget, hogy a rendszerváltás 

után szülőképes korban lépők körében alacsonyabb befejezett termékenységgel kell számolni. 

Míg az 1967-ben születettek esetében 1,93-as átlagos befejezett termékenységgel rendelkezünk, 

addig az 1977-ben születettek 40 éves korukban csak 1,57-os átlagos gyermekszámmal, azaz 

majdnem befejezett termékenységgel rendelkeznek. A vonatkozó szakirodalom (Frejka–Sardon 

2003) szerint 40 éves kor után a nők 1-2 százalékának születik már csak gyermeke, így 

feltételezéseink szerint az 1977-es évjárat termékenységének növekedése az elkövetkező 

néhány évben minimális lesz. Az azt követő évjáratok pedig, a jelenlegi állapotok szerint ezt az 

értéket is nehezen fogják elérni.  

Az alacsony befejezett termékenységhez érdemben hozzájárul a gyermektelenség terjedése. A 

korábban a női érvjáratokat jellemző 8-10 százalék körüli gyermektelenségi arány az 1975-ös 

évjárat körében minden bizonnyal magasabb lesz mint 15 százalék, és az azt követő 

évjáratoknál valószínűleg tovább növekszik majd, és meg fogja közelíteni a 20 százalékot. A 

termékenységi szint fennmaradásához a szülőképes korban lévő nők 8 tizedének kellene annyi 

gyermeket vállalnia, amit korábban a nők 9 tizede vállalt.  

A gyermekvállalási magatartás heterogenitása növekedett.  

A klasszikus demográfiai elemzések eredményei szerint a termékenységi magatartás három 

dimenzióban – időzítés, gyermekszám, párkapcsolati típus – is heterogénebb lett. Bár ma is van 

modális életkora (31 év körül) a gyermekvállalásnak, a korspecifikus termékenységi 

arányszámok görbéi ma „szétterülnek”, azaz a gyermekvállalás ma kevésbé koncentrálódik az 

életpálya egy meghatározott életkora körül. Másképp fogalmazva: a gyermekvállalás 

individualizálódott, annak időzítése ma sokkal inkább függ az egyéni és csoportspecifikus 
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jegyektől, mint a rendszerváltozást megelőző időszakban. Pluralizálódásnak vagyunk tanúi a 

végső gyermekszámban: a kétgyermekes családmodell népszerűsége erősen lecsökkent. Ezért 

elősorban a gyermektelenség növekedése a felelős, illetve hogy nőtt az egy gyermeket követően 

„megállók” részaránya. Végül a kétgyermekesek csökkenéséhez az is hozzájárul, hogy a 

második gyermeket követően az újabb gyermek vállalásának az esélye is nőtt. A házasságon 

kívüli születések jelentős mértékben növekedtek; jelenleg az összes születés valamivel több, 

mint két ötödét teszik ki. Noha minden életkorban nőtt a részarányuk, a fiatalabbak és az 

idősebbek körében életkori sűrűsödést figyelhetünk meg.  

Differenciálódás: iskolai végzettség szerint a termékenység eltérő mintázatai alakultak ki.  

A 80-as évekre, az „aktív népesedési politika” eredményeként a különböző iskolai 

végzettséggel rendelkezők termékenységi magatartása erőteljesen „hasonult” egymáshoz. 

Másképpen: egy mindenki által követett standard, a korai gyermekvállalási minta vált jellemző 

termékenységi magatartássá. A különböző iskolai végzettséggel rendelkezők alapvetően abban 

tértek el egymástól, hogy termékenységi életpályáik néhány év késéssel követték egymást. A 

rendszerváltást követő két évtized alatt, iskolai végzettség szerint jól elkülöníthető időzítéssel 

és heterogenitással rendelkező termékenységi mintázatok alakultak ki. Az iskolai végzettség 

szerinti különbségek arra utalnak, hogy a gyermekvállalási magatartás ma sokkal inkább 

kötődik a társadalomszerkezeti helyzethez, mint három évtizeddel ezelőtt.  

Az új differenciált gyermekvállalási minta jellemzőit a következőéképpen foglalhatjuk össze. 

A csökkenő számú alapfokú végzettséggel rendelkezők magatartása változott meg legkevésbé; 

továbbra is korai gyermekvállalás és magas gyermekszám jellemezi őket (vö. Kapitány 2018). 

A szakmunkás végzettségűek (alsóközép státuszúak) kevés gyermeket vállalnak, és 

gyermekvállalásuk „szórt”, azaz őket nem jellemzi a termékenységi gyakorlat életkor szerinti 

koncentrálódása. Az érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők 

termékenysége az alsó-közép státuszúakhoz hasonlóan lecsökkent, körükben azonban a 

gyermekvállalás későbbi életkorban, 28-30 éves korban koncentrálódik. Összességében a 

legszembetűnőbb változás – a mennyiségi csökkenés és a heterogenitás növekedése – a 

középvégzettségűek körében érzékelhető. Mindkét középvégzettségű csoport centrális 

korspecifikus arányszáma alacsonyabb, mint a diplomával rendelkezők maximális értéke.  

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők új gyermekvállalási mintázata egy új modális érték körül 

koncentrálódik, sőt szimmetrikusabban oszlik el. A felsőfokú végzettségűeket hazánkban is 

jellemzi, hogy tovább halasztják a szülővé válást, mint az alacsonyabb státuszúak (Aassve et 

al. 2006). Ám amint az első gyermek megszületett, viszonylag rövid idő múlva megszületik a 
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második (Bartus et al. 2013; Oláh et al. 2016), sőt a harmadik gyermek is. A korspecifikus 

termékenységi arányszám görbéje a két évtizeddel korábbihoz képest alacsonyabb, így 

összességében gyermekvállalás csökkenését, megoszlása ugyanakkor a gyermekvállalás 

relatíve magasfokú standardizáltságát mutatja.  

2. A gyermekvállalási szándékok megvalósítását befolyásoló egyéni 

ismérvekről és társadalmi körülményekről  

A gyermekvállalási szándékok és azok megvalósulása kutatásának az egyszerű reprodukciónál 

alacsony termékenységi szint széleskörű elterjedtsége, illetve az ideális, a kívánt gyermekszám 

és a tényleges gyermekszám között tátongó eltérés, a sokak által „termékenységi szakadéknak” 

nevezett jelenség adott lendületet Európában. Míg az az ideális gyermekszám átlagos értéke az 

ezredfordulót követően, négy európi országot kivéve a kettes érték fölött volt, addig a teljes 

termékenységi arányszám (TTA) értéke folyamatosan, és szinte minden országban a 2,05-os 

egyszerű reprodukcióhoz szükséges szint alatt állt. (2000-ben 37 európai ország közül 28 

országban volt 1,75 alatti, 11 országban pedig 1,3-es vagy annál alacsonyabb a TTA értéke.) 

Mivel az ideális és kívánt gyermekszám egyfajta termékenységi potenciálként vagy plafonként 

is értelmezhető, természetesen merült fel a kérdés, hogy mi akadályozza meg a plafon 

megközelítését, vagy elérését.  

Az amerikai és részben európai kutatások számtalan olyan társadalmi tényezőt azonosítottak, 

amelyek a kívánt gyermekszám elérését akadályozzák, vagy éppen a „felülteljesítést” okozzák 

(Westoff–Ryder 1977; Heaton et al. 1999; Schoen et al. 1999; Testa–Toulemon 2006; Morgan–

Rackin 2010; Dommermuth at al. 2013). A magyarországi gyermekvállalási szándékok és 

megvalósulásuk közötti illeszkedésre, illetve az eltérések társadalmi ismérvek szerinti 

feltárására vonatkozó elemzéseket mi is elvégeztük (Spéder–Kapitány 2009).  

Univerzális és nemi hovatartozás szerint eltérő ismérvek is befolyásolják a gyermekvállalási 

szándékok valóra váltását.  

Disszertációm IV. fejezetében részletesen áttekintem és értékelem a szándékok 

megfogalmazására, a szándékok realizálására, és a szándékok és megvalósulásuk közötti 

szakadékra („fertility gap”) vonatkozó demográfiai, szociológiai és szociálpszichológiai 

szakirodalmat. A korábbi empirikus elemzések rendszeres áttekintésével és alapozva a 

Kapitány Balázzsal végzett korábbi kutatásunkra (Spéder–Kapitány 2009) kilenc társadalmi 

ismérv szerint alakítottam ki alternatív hipotéziseket arra vonatkozóan, hogy kik azok, akik 
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gyermekvállalási szándékukat a legnagyobb eséllyel tudják megvalósítani, továbbá hogy 

milyen tényezők húzódnak meg a halasztás, a lemondás és az előrehozás mögött. 

Megállapítottam, hogy a fiatalabbak, az egygyermekesek, a házasok mindkét nem esetében 

nagyobb eséllyel tudják szándékaikat megvalósítani. A férfiak körben fontos a munkahely 

megléte, az általános optimista beállítódottság, a nők esetében a párkapcsolat biztonsága, és a 

vallásosság szerepe kiemelkedő. Egyik legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy össze 

tudtam vetni a „társadalmi óra” és a „biológiai óra” működésére vonatkozó elképzeléseket. Az 

előbbi gondolat szerint az idősebb nők és férfiak fogják nagyobb eséllyel megvalósítani 

szándékaikat, hiszen a szándék meg nem valósítása következtében végleg le kell mondaniuk a 

gyermekvállalásról, és ezért minden igyekezetüket annak szentelik, hogy szándékaikat 

megvalósítsák (Miller–Pasta 1995; Heckhausen et al. 2001). A „biológiai óra” ketyegésének 

az felel meg, hogy a késői életkorban csökken az esély a gyermekvállalásra, így a szándékok 

valóra váltására is. Elemzési eredményeink szerint, amelyet más kutatások is igazolnak majd 

(Dommermuth et al. 2013) a biológiai óra működése relevánsabb feltételezésnek mutatkozik.  

A Generation and Gender Program, amelynek kidolgozásában a kezdetektől magam is részt 

vettem (Vikat et al. 2007), az európai összehasonlítás lehetőségét is megteremti. Ismereteim 

szerint az elsők között voltunk, akik éltek e lehetőséggel (Regnier-Loilier–Vignoli 2011, 

Kapitány–Spéder 2012b; Spéder–Kapitány 2014). Disszertációm meghatározó eleme, hogy az 

országon belüli különbségek figyelembevétele mellett, a társadalmi kontextus szerepét 

pontosítsuk. E cél érdekében az V. fejezetben egyrészt 11 ország adatait felhasználva hasonlítom 

össze a nyugati és a posztkommunista országokat. Másrészt egy minden eddiginél átfogóbb 

többszintű elemzéssel tárom fel, hogy a társadalmi kontextus mely dimenziói befolyásolják 

leginkább a gyermekvállalási szándékok valóra váltását.  

A posztkommunista kontextus a nyugat európai kontextushoz képest inkább akadályozza a 

szándékok megvalósulását.  

Egyértelmű országok közötti különbségek tapasztalhatók a gyermekvállalási terveiket valóra 

váltók arányai között: a nagyobb eséllyel gyermeket vállalók között csak nyugati országokat, 

az alacsonyabb eséllyel valóra váltók között csak posztkommunista (keleti) országokat találunk 

(vö. 2. ábra). A posztkommunista országokhoz való tartozás akkor is érdemi szerepet játszik a 

szándékok valóra váltásában, ha a csoportjellemzők (életkor, párkapcsolat típusa, iskolai 

végzettség, szubjektív jövedelmi helyzet stb.) szerinti eltérő összetételből adódó hatásokat egy 

összevont (pooled) mintán végzett többváltozós elemzésben kontroláljuk. A posztkommunista 

országokban a gyermekvállalási szándék valóra váltásának – a fenti tényezők kontrollálása 
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mellett – mintegy fele akkora esélye van (esélyhányados=0,487), mint a nyugati országokban. 

Más szóval: a három éven belül tervezett gyermekvállalási szándékok sikertelensége Európa 

keleti felén több mint kétszer olyan magas, mint nyugati felén.  

 

2. ábra 
A (pozitív) gyermekvállalási szándékukat sikeresen megvalósítók aránya, 

11 európai országban. Azok részaránya, akik 3 éven belül terveztek gyermeket, és a gyermek 7–36 

hónap között meg is született  

(Sokaságok: a) minden 21–44 év közötti nő, és az olyan 21–44 közötti férfiak, akik házastárssal vagy 

élettárssal élnek együtt; b) azok a nők és férfiak, akik partnerrel élnek együtt (különböző évek 2004–

2015 között) 

 

 

Forrás: saját számítás, Genrations and Gender Survey 1. és 2. hulláma adatainak felhasználásával. 

 

A jövedelmi helyzet a szándékok megvalósításában csak a posztkommunista országokban 

számít.  

Az összevont mintán végzett elemzések révén fontos, társadalmi rendszerhez kapcsolódó 

jellemzőket sikerült megragadni. Az érintettek jövedelmi helyzetének, amelyet egy három 

kategóriás változóval mértünk, a posztkommunista országokban sajátos hatása van. Azok 

tudják gyermekvállalási szándékaikat megvalósítani, akik előnyösebb jövedelmi helyzetben 

vannak. Akik jövedelmeikből „könnyen ki tudnak jönni” szignifikánsan nagyobb eséllyel 

váltják valóra gyermekvállalási terveiket, mint a jövedelmeikből nehezen, illetve nagyon 

nehezen megélők.  

A társadalmi változás gyorsaságának és intenzitásának van hatása  

A társadalmi és gazdasági dinamika specifikálása, országspecifikus jellemzőinek mérése 

céljából számtalan változóval kísérleteztünk. Ha eltérő mértékben is, de ismérveink többsége 

dc_1621_18

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



11 
 

szignifikánsnak mutatkozott: nagyobb a szándékok valóra váltásának esélye, ha alacsony a 

fiatalok munkanélküliségi rátája, ha a szándék megszületésének időszakában kisebb a 

munkanélküliség ráta kilengése, ha a szándék megfogalmazódásának időszakában alacsony az 

infláció, illetve, ha általában véve alacsony az infláció. Az infláció számunkra a gazdasági 

bizonytalanság egyik átfogó mutatója. Ennek megfelelően az eredmények arra utalnak, hogy a 

bizonytalanság növekedésével csökken a szándékok valóra váltásának az esélye. 

A kiterjedtebb jóléti állami intervenció segíti a szándékok valóra váltását.  

A társadalompolitikai intervenció mértékét a kiadások GDP-hez mért arányával mértük. Mind 

az összes szociális kiadás GDP-hez mért nagysága, mind pedig a családtámogatásra fordított 

kiadások GDP-hez mért nagysága pozitívan befolyásolja a szándékok valóra váltásának esélyét. 

Az uralkodó eszmék „paradox” módon befolyásolják a gyermekvállalási szánékok valóra 

váltását.  

Az egyének gyermekvállalásról alkotott meggyőződései (beliefs) nyilván kapcsolódnak a 

társadalomban uralkodó családról alkotott elképzelésekhez, azon belül a gyermekvállalás 

előnyeiről, hátrányairól, az anyaságról és az apaságról, továbbá az ideális gyermekszámról 

alkotott elképzelésekhez. Elemzésink szerint azokban az országokban magasabb a szándékot 

megvalósítók aránya, ahol kevésbé erőteljes elvárások élnek a gyermek szerepét illetően, vagy 

ahol kizárólagosan magánügynek tartják a gyermekvállalásról szóló döntést. E paradox 

összefüggés értelmezésére a következő magyarázatot dolgoztam ki. Úgy látszik, hogy ahol a 

gyermekek szerepét illetően az egyének kevésbé érzékelnek elvárásokat, a társadalmi-

közösségi környezet elvárásai valószínűleg kevésbé befolyásolják a szándékok 

megfogalmazását, azaz sokkal inkább egyéni megfontolás tárgya, hogy valaki tervez-e 

gyermeket vagy sem. Másképpen: a kevesebb elvárást megfogalmazó társadalmakban talán 

kevésbé „túlfűtöttek” a gyermekvállalási szándékok.  

A fentieket így összegeztük: a makrotársadalmi környezetnek, azok egyes jellemzőinek érdemi 

befolyásoló szerepük van a gyermekvállalási szándékok megvalósításában. Az eredmények 

azonban nem véglegesek. Az országok számának növekedésével, az országkondíciók növekvő 

heterogenitásával bizonyára tovább lehet majd pontosítani a lehetséges magyarázó tényezőket. 

Két tényező hatását hangsúlyozzuk leginkább. Egyrészt az infláció alkalmasnak látszik, hogy 

mérje a társadalmi bizonytalanságot. Az országok közötti inflációs körülmények igen 

erőteljesen befolyásolták a szádékok valóra váltásának esélyét; minél magasabb volt az infláció, 

annál inkább csökken a gyermekvállalási szándék megvalósításának esélye. Másrészt a 

szándékok megvalósítására ott volt nagyobb esély, ahol individuális szinten kevésbé érzékeltek 
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normatív elvárásokat (szubjektív norma), és országos szinten többen értettek teljesen egyet 

azzal, hogy a gyermekvállalás magánügy. Feltételezésünk szerint ennek az az oka, hogy az erős 

közösségi elvárásokkal rendelkező társadalmakban, illetve az erős elvárásokat érzékelő 

társadalmi csoportokban eltúlozzák a gyermekvállalási terveiket, és ezért is fogják azokat 

kisebb eséllyel megvalósítani.  

3. A társadalompolitikai programok, a családpolitika hatása a 

gyermekvállalási magatartásra  

A társadalompolitikai programok elemzése során a VI. fejezetben arra keresek választ, hogy 

egyes családpolitikai intézkedések hatására változik-e a gyermekvállalási magatartás, vagy 

sem. Abból kiindulva, hogy a társadalom heterogén, azt feltételeztem, hogy a különböző 

társadalmi csoportok a különböző intézkedésekre eltérően reagálnak, így a 

magatartásváltozások vélhetően társadalmi szerkezeti helyzethez köthetően mutathatók ki.  

A családpolitikai intézkedések hatását számtalan nemzetközi és hazai elemzés tárgyalja. Az 

eredmények ellentmondásosak. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok inkább a 

termékenységi hatások korlátos voltát, ellentmondásos eredményeit hangsúlyozzák (Demény 

1987; Gauthier 2007). Az egyes országok viszonyait elemző kutatások körében ugyanakkor 

túlsúlyban vannak azok az elemzések, amelyek egyes intézkedések mérhető hatását emelik ki. 

Egyes nyugat-európai országokban, így Svédországban (Hoem 1993), Ausztriában (Hoem et 

al. 2001; Lalive–Zweimüller 2009), valamint Kanadában (Milligan 2005) és Izraelben (Cohen 

et al. 2013) sikerült kimutatni egyes családpolitikai intézkedések hatását. A volt kommunista 

országok népesedéspolitikai beavatkozásainak ország-elemzései is vegyes eredményeket 

hoztak. A pozitív hatásokra utaló eredmények inkább a rendszerváltozás előtti időszakra 

vonatkoznak (Andorka 1996; Bütner–Lutz 1990; Kapitány 2008; Gál–Gábos 2004; Gábos 

2005), a rendszerváltozás utáni időszakra fokuszáló elemzések a kormányzati intézkedések 

hatástalanságára következtetnek (Stropnik–Sircelj 2008; Frejka–Zaharov 2013). Kutatásunk 

újszerűségét az adja, hogy a kormányzati intervenció hatást „turbulens” társadalmi 

körülmények közepette vizsgálja.  

A rendelkezésünkre álló adatok egy olyan elemzési technika használatának kedveztek, 

amellyel, ha minden egyéb tényezőt kontrolálunk, jól nyomon követhető, hogy változott-e a 

gyermekvállalás kockázata egy-egy családpolitikailag jól körülhatárolható időszakban 

(periódusban) vagy sem. Referenciaként a 80-as éveket, a szocializmus utolsó évtizedét 

választottuk, amikor, az „aktív népesedéspolitika” eredményeként az egyszerű reprodukció 
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kívánalmainak megfelelő termékenységi minta volt érvényben. A társadalompolitika hatásának 

vizsgálatakor alapoztunk korábbi elemzéseinkre. A szülővé válás (első gyermek) elemzése 

során a rendszerváltás termékenységi következményeit bemutató A. Aassve-vel és F. Billarival 

elvégzett elemzésre támaszkodok (Aassve et al. 2006), ám most nem az átmenet egészére, 

hanem az egyes időszakok családpolitikai szempontú elemzésre koncentrálok. A 

nagycsaládossá válás (harmadik gyermek) kutatása során, amit Murinkó Líviával és Oláh Sz. 

Líviával végeztünk (vö. Spéder et al. 2017) közvetlen célunk volt, hogy megvizsgáljuk a 

családpolitika hatásosságát.  

A népesség iskolai végezettség szerint eltérő módon alkalmazkodott a „Bokros-csomag” idején. 

Kézenfekvő volt feltételezni, hogy a „Bokros-csomag”, amely megszüntette az univerzális és 

keresetkompenzáló ellátásokat, és azokat jövedelemtesztelté tette, érdemben befolyásolta a 

gyermekvállalási magatartást. Ugyanakkor ennek kimutatását megnehezítette, hogy a 

rendszerváltozással elindult egy mintaváltás, amely a kilencvenes években folyamatosan 

gyorsult, és így szinte lehetetlen volt meghatározni, hogy az 1990-es évek második felének 

gyorsuló halasztása, és alacsony termékenysége minek köszönhető. Előzetes elképzeléseinknek 

megfelelően úgy gondoltuk, hogy a Bokros-csomag differenciáltan hatott, és így egy 

periódushoz köthető kereszthatással (periódus*iskolai végzettség) sikerül majd azt kimutatni. 

A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők első gyerekvállalási hajlandósága a 

referenciaidőszakhoz képest a Bokros-csomag idején több, mint felére (0,414) esett vissza, 

minden egyéb tényező kontrolálása mellett. A keresetarányos gyed eltörlésére a magas 

végzettségűek „racionálisan reagáltak”: mivel megnövekedtek haszonáldozati költségeik, 

visszafogták termékenységüket. A jövedelem-tesztelt családtámogatás bevezetése tehát 

legérzékenyebben a felső-közép és magas iskolai végzettséggel rendelkező női népességet 

érintette. Az a tény, hogy 1998 után, amint a Bokros-csomag érvényessége megszűnik, és 

egyben visszavezetésre kerülnek a korábbi családtámogatások, a szülővé válás esélye a felső-

közép és magas végzettségűek körében újra a referenciaértékre (1,088) emelkedik, 

egyértelműen jelzi, hogy a családpolitikai rezsimváltások hatnak a szülővé válás esélyeire, a 

gyermekvállalási magatarásra.  

A Bokros-csomag rétegspecifikus negatív hatása nem igényel részletesebb magyarázatot, 

hiszen az univerzális elvről a rászorultság elvre való áttérés, a keresetarányos támogatás 

megszűnése egyrészt szakítást jelentett a korábbiakban folyamatosan bővülő családtámogatási 

időszakkal, másrészt nagy tömegek számára jelentette a gyermekvállalás közvetlen 

költségeinek (családi pótlék elmaradása) és közvetett költséginek (keresetarányos 
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haszonáldozati költségek) növekedését. E kiadások visszafogása a gyermekvállalási magatartás 

közvetlen és differenciált visszaesését vonta maga után.  

A gyermeknevelési támogatás (GYET) bevezetése megnövelte az alapfokú végzettségűek 

nagycsaládossá válásának esélyét.  

Az alapfokú végzettségűek nagycsaládossá vállalásának esélye 1993-at követően, mikor a 

GYET-et bevezették, kiugróvá vált; a harmadik gyerek vállalásának esélye a referencia-

csoporthoz, a 80-as években középfokú végzettséggel rendelkezőkhöz képest háromszorosára 

emelkedett. A harmadik gyermek születését követően rendszeresen járó fix összegű támogatás 

5 évvel való meghosszabbítása egyértelműen növelte az alacsony státuszúak termékenységét.  

A fix összegű díjazás mellett meghosszabbított gyermekgondozási szabadság vélhetően azért 

is motiválhatta az alacsonyabb státuszúakat a további gyermekvállalásra, mert ez lehetőséget 

teremtett a gazdasági átalakulás negatív következményei (munkanélküliség) elől való 

megmenekülésre is. Ez a magatartás nem specifikusan a posztkommunista átalakulás 

jellemzője, hiszen Vikat (2004) Finnország esetében hívja fel erre az értelmezési lehetőségre a 

figyelmet és ez egybevág azzal az elméleti feltevéssel, hogy a fix összegű támogatásokra az 

alacsonyabb jövedelműek reagáltak érzékenyebben.  

Az adókedvezmény bevezetése növelte a felsőfokú végzettséggel rendelkezők gyermekvállalási 

hajlandóságát.  

A családpolitikai szempontból releváns periódusok elemzése segítségével korábbi 

elemzéseinkre (Spéder et al. 2017) alapozva mutatjuk be, hogy a felsőfokú végzettségűek 

szignifikánsan magasabb gyerekvállalási hajlandósága az 1999-el kezdődő periódusban 

emelkedik meg, amikor a keresettel rendelkezők számára releváns adókedvezményt bevezetik. 

A magas végzettségűek a referencia-csoporthoz képest szignifikánsan magasabb koefficiens-

értéke egészen a 2008-as világgazdasági válságig fennmarad. (A koefficiens értéke rendre: 

2,106; 2,104; 1,881.) Megjegyzem, hogy előzetes feltételezéseinkkel ellentétben a közepes 

iskolai végzettségűek körében a harmadik gyerek vállalásának esélye alig változott, illetve a 

változás nem bizonyul szignifikánsnak. Ezen eredmények egyértelműen a mellett szólnak, hogy 

az adókedvezmény bevezetésének volt termékenységi hatása, ám az a felsőfokú végzettségűek 

körében érvényesült. 

A „design-hatás”: a jogosultságok hossza befolyásolja a harmadik gyermek vállalásának 

időzítését.  

A többváltozós elemzés egyik háttértényezője, a második gyermek életkorának hatása 

lehetőséget teremt a magyar családtámogatási rendszer szerepének további értelmezésére. Azt 
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tapasztaltuk, hogy a harmadik gyermek legnagyobb eséllyel a második gyermek kétéves kora 

körül (15-27 hónap) fogan meg, azaz a második gyermek harmadik születésnapja előtt születik 

meg. A szakirodalom alapján ugyanakkor a második gyermek születésétől távolodva csökken 

a harmadik gyermek születésének esélye (vö: Breton et al. 2005), azaz a 15-27 hónap előtti 

foganásnak a legnagyobb az esélye. Lényeges, hogy Magyarországon a gyermekgondozási 

szabadság az alacsonyabb sorrendű gyermekek esetén 36 hónapig vehető igénybe, eddig az 

időpontig jár díjazás, és van munkahelyi garancia. A harmadik gyermek, értelmezésünk szerint 

racionálisan időzített; úgy születik meg, hogy a második gyermek után járó ellátások 

kihasználhatóak legyenek. Eredményünk egybecseng Makay (2017) illetve Vikat (2004) 

eredményeivel, akik az ellátások igénybevételi lehetőségeinek hatását hangsúlyozzák. Azaz a 

harmadik gyermek időzítésében egyértelmű szerepe van a családtámogatási rendszer 

jellegének, a gyermekgondozás céljára igénybe vehető fizetett szabadság hosszának. 

Nem magától értetődő, hogy amikor mélyreható, kiszámíthatatlan változások mennek végbe a 

gazdaságban, és a jóléti intézményrendszerben, amikor a gyermekvállalás költségei 

növekednek, akkor lehet-e hatása egy családpolitikai intervenciónak, amely a harmadik 

gyermek vállalására irányul. Hogy az intézkedések nem maradtak hatástalanok, abban 

megítélésünk szerint a beavatkozás három jellemzőjének – komoly mértékének, célzottságának 

és kiszámíthatóságának– érdemi szerepe volt.  

4. A kutatási eredmények hozzájárulása a posztkommunista termékenységi 

átmenet elméleti értelmezéséhez  

A posztkommunista országokat jellemző termékenységi magatartás átalakulása értelmezése 

céljából számtalan elméleti közelítést adaptáltak (vö. Sobotka 2011; Billingsley 2010), ám 

minden kétséget kizáróan a „második demográfiai átmenet elmélete” („second demographic 

transition (SDT) theory”) a legnépszerűbb demográfiai elmélet (Zaidi–Morgan 2017). 

Kutatásaim során számtalan alkalommal szembesültem az SDT értelmezési keretével, és 

disszertációmban azt tűztem ki célul, hogy az elméletet, ha csak korlátozottan is de 

szembesítsem az empirikus elemzésim eredményeivel, illetve elméleti megfontolásaimmal. 

Noha e kérdésnek az egyik korábbi elemzésben (Spéder–Kapitány 2014) már felvetettük, ám 

átfogó tárgyalására disszertációmban, a VII. befejező fejezetben kerül sor. Munkám során a 

meghatározó elméleti és elemző írásokat (van de Kaa 1987; Lesthaeghe 1996, 2010, 2014; 

Sobotka et al. 2003; Billingsley 2010) részletesen áttekintve kibontom az SDT alapvető 

szerkezetét, érvelési rendszerét, és értékelem relevanciáját. Az elmélet értékelése során 

elfogadtam Sobotkáék megkülönböztetését (Sobotka et al. 2003), akik szerint az SDT egy leíró 
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és egy magyarázó narratívából áll. A leíró elem számba veszi a termékenység és a 

párkapcsolati viszonyok legfontosabb új jelenségeit. Az elmélet magyarázó narratívája az 

értékváltozásokon alapul, így ennek értékelése céljából disszertációm III. fejezetében 

részletesen elemzem a családi és nemi szerepekre vonatkozó elvárások (értékek) alakulását. 

Lestheghe legutóbbi tanulmányai (Lasthaeghe 2010, 2014) azokat a társadalmi folyamatokat, 

háttértényezőket is összegzik, amelyek mind nyugat Európában mind azon kívül elősegítik a 

demográfiai magatartás megváltozását.  

A második demográfiai elmélet leíró eleme, a párkapcsolati magatartás és a termékenység új 

jelenségeinek leírás Magyarországon, és a posztkommunista társadalmakban általában is 

releváns.  

Számtalan elemzés dokumentálja (Vaskovics 2000; Sobotka–Touleomon 2008; Somlai 2007, 

Spéder 2003, 2006; Spéder–Kamarás 2008), és disszertációnk II., illetve III.1. fejezetében 

részletesen dokumentáljuk, hogy a második demográfiai átmenet elmélete keretében leírt és 

értelmezett új párkapcsolati és termékenységi magatartások, így az élettársi kapcsolatok, a 

házasságon kívüli születések, az egyedül élés, a halasztás stb, Magyarországon is megjelentek, 

és széles körben elterjedtek. Az SDT által leírt párkapcsolati és termékenységi magatartások és 

a rendszerváltás követő posztkommunista országokban kialakult magatartások között szinte 

teljes az átfedés. E tekintetben az SDT leíró narratívája Magyarországon, és a 

posztkommunista országokban is alkalmas értelmezési keretnek látszik.  

A családi és a nemi szerepelvárások alakulása szemben áll az SDT magyarázó narratívájában 

feltételezett értékváltozással.  

Az SDT magyarázó narratívájának lényegi eleme a posztmodern értékvilág irányába történő 

radikális elmozdulás, ezen belül a családi és nemi szerepekre vonatkozó elvárások 

liberalizálódása. A disszertációban az ISSP négy adatgyűjtési hullámának felhasználásával 

részletesen elemeztem a családi értékek alakulását, megvizsgáltam, hogyan változtak a családi 

és nemi szerepelvárások 1988 és 2013 között. Az árnyaltabb kép kialakítása céljából a családi 

és nemi szerepekre vonatkozó attitűdváltozások tendenciáit két összetevőre, periódus- és 

kohorszcserélődés-komponensre bontottam fel. Kettős és részben eltérő irányba mutató 

elmozdulásokat sikerült megragadni. 

A nemi szerepelvárásokat illetően a rendszerváltozás kezdeti időszakában periódushoz 

kapcsolódó konzervatív fordulat következett be, amit aztán egy lassú visszarendeződés 

követett. Míg 1994-ig a vélemények a familizmus megerősödése irányába mutattak, addig azt 

követően a nemi szerepek liberalizálódása, a nem hagyományos családi viszonyok 

dc_1621_18

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



17 
 

támogatottságának növekedése irányába mutatnak. Ugyanakkor az 1998 és 2013 közötti 25 évet 

átfogó időszakban az szerepelvárások támogatottságában összességében minimális változás 

következett be.  

A kohorszcserélődés a modernebb, liberálisabb családi ideálok átlagos támogatásának 

növekedését eredményezi. Ez egybevág a generációs változásokat a társadalmi változásban 

meghatározónak tekintő elméletekkel (Ryder 1964; Inglehart 1977). Ezek szerint az új 

generációk felnövekedésük során, a „formatív évek” alatt liberálisabb elképzeléseket vállalnak 

fel, tesznek magukévá, ami a társadalmi változások meghatározó „motorjaként” működik. 

Összességében a rendszerváltozás korai időszakában a kohorszhatás nem semlegesítette a 

családi attitűdök változásában megnyilvánuló konzervatív elmozdulást. Az 1988 és 1994 

közötti időszakban családi attitűdök egyértelműen a hagyományos családideál 

támogatottságának megerősödését jelzik. Az eredmények azon kutatási eredményeket erősítik, 

amelyek elutasítják, hogy a rendszerváltozás utáni időszakban az értékekben mélyreható 

modernizálódás következett volna be (Schwartz et al. 2000; Pongrácz 2007). A 

rendszerváltozás későbbi időszakában a két hatás egymást támogatta, a vélekedések a 

modernebb családi magatartások támogatottságának növekedése irányába mutattak, ám a 

változások mértéke kismértékű volt.  

A rendszerváltozás korai időszakban megerősödhettek a materiális, biztonság iránti igények.  

Az SDT nyugati országokra jellemző háttérfolyamatait a posztkommunista országokban 

jellemző folyamatokkal összehasonlítva arra a következtetésre jutottam, hogy a 

posztkommunista országokat a nyugati országokétól eltérő, azokkal élesen szemben álló 

tendenciák jellemezték. A rendszerváltás kezdeti időszakában jellemző jóléti helyzet és 

fogyasztói igények élesen szemben állnak azokkal a viszonyokkal, ami a nyugati országokat a 

60-as évek közepétől jellemezte, amit a „maslowi sodrás” feltételez, és ami az SDT szerint a 

demográfiai magatartásváltozás mozgatórugója. A posztkommunista országokban nem az 

agyagiaktól való elfordulás, nem a posztmaterialista értékek felé való fordulás, hanem az 

alapvető anyagi és biztonságigények kielégítése motiválta az egyének cselekedeteit. Jövedelmi 

és jóléti aspirációk, autóvásárlási vágyak, lakásfelszerelési tárgyak megszerzése jelentetették 

az elérendő célt, mégpedig olyan időkben, amikor a keresetek leértékelődtek, a vásárlóerő 

csökkent (Füstös–Szakolczai 1994; Róbert 1996). 
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A második demográfiai átmenet elméletének magyarázó narratívája nem releváns a 

Magyarországon és más szocialista országok megváltozó termékenységi viszonyinak 

értelmezésében.  

Elemzésink alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy sem az attitűdök változásának iránya és 

mértéke („sodrása”), sem pedig az értékek más országokhoz viszonyított helyzete (a liberális 

attitűdök elterjedtségének alacsony szintje) nem indokolja, hogy a hazánkban jellemző 

párkapcsolati és termékenységi magatartásváltozást az SDT specifikus mozgatórugójával, az 

értékváltozással magyarázzuk. A rendszerváltást követő újra-tradicionlizálódás szemben áll 

azokkal az elképzelésekkel, amelyek a termékenységi modellváltás beindításában és 

folyamatában a liberális, posztmodern értékek terjedését feltételezik. Elemzési eredményeink 

nem állnak összhangban a „második demográfiai átmenet” elméletével, sőt Magyarország 

esetében megkérdőjelezik az SDT elmélete magyarázó narratívájának relevanciáját. Hibát 

követünk el, ha „foglyai maradunk” az SDT elméleti keretének, és nem keresünk új, 

relevánsabb magyarázatot.  

A társadalmi változás aszinkron jellege, a társadalmi anómia magyarázó sémája helyet kér 

magának a posztkommunista termékenységi átmenet magyarázatai között.  

Elemzéseim nyomán megerősödött bennem, hogy a posztkommunista termékenységi átmenet 

értelmezésében „többszólamú magyarázatra” van szükség. Ezek között helye van azon 

közelítéseknek, amelyek a szándékok megvalósításának sikertelenségét segítik megérteni, 

hiszen ez érdemben játszik szerepet az alacsony termékenységi szint kialakulásában és 

fennmaradásában. Disszertációnkban részletesen érvelünk a mellett, hogy a gyermekvállalási 

szándékok a volt kommunista országokban megfigyelhető alacsony szintű realizálása döntően 

abban gyökerezik, hogy a szándékokat formáló attitűdök és normarendszer, és a 

gyermekvállalás objektív körülményei eltérő ütemben változtak és változnak. Míg az attitűdök 

lassan, komótosan, addig a gyermekvállalás objektív körülményi sebesen változtak, és 

változnak. Így:  

─ mélyreható minőségi és mennyiségi változások következtek be a munkapiacon, és 

folyamatos a munkapiaci bizonytalanság; 

─ a globalizációba való félperiferiális bekapcsolódás az átlagosnál nagyobb gazdasági 

kilengéseket okoz; 

─ bizonytalanság és kiszámíthatatlanság jellemezte a jóléti intézményrendszert; 

─ az újonnan keletkező előnyös helyzetek lehetőséget teremtve ösztönözték, a bezáródó 

pozíciók pedig kikényszerítették az intenzív státuszmobilitást. 
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Amikor tehát a lassan változó attitűdök és normák által is kondicionált termékenységi 

szándékok megvalósítására sor kerülhetne, és az érintettek elképzeléseiket összevetik az 

aktuális, gyorsan változó körülményeikkel, akkor észlelik eredeti elképzeléseik és az aktuális 

körülmények közötti disszonanciát. Mindez a rövid távú (három éven belüli) gyermekvállalási 

szándék módosításához (halasztás, lemondás), a termékenység átmeneti, vagy végleges 

csökkenéséhez vezet. A társadalmi változás aszinkron volta, a társadalmi anómia értelmezési 

kerete helyet kér magának a posztkommunista termékenységi átmenet „többszólamú” 

magyarázatában.  
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