
EFOP 3.4.3-16-2016-00021”A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és 
hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében.” 

Előszó 

Őszintén szeretnénk köszönetet mondani Prof. Stephen Mckay-nek, aki összeállította ezt a 

tanulmányt és a Barclays Bank-nek akik segítettek fedezni a költségeket. 

Amióta az Ikrek és Többgyermekes születések Társasága(Twins and Multiple Births 

Association) megalakult 30 éve, többször is jeleztük a kormányoknak, hogy sokkal 

költségesebb ikreket vagy hármas ikreket felnevelni és a családot is sokkal jobban megviseli. 

Ezeket az intelmeket a kormányok a mai napig semmibe veszik és a segítség a családoknak 

még mindig várat magára. 

Ezt a tanulmányt a kormány saját adatbázisai segítségével készítettük annak érdekében, 

hogy bebizonyosodjon, ezek a rászoruló emberek igazat mondanak. Mindent összevetve e 

családok szegényebbek más családoknál, nehezebben tudják helyesen felnevelni 

gyermekeiket és a családi kapcsolatok is nagyobb arányban romlanak meg vagy szűnnek meg 

teljesen, mint más átlagos családoknál.  

Egy pár egyszerű intézkedéssel segíthetne a kormány ezen embereknek az egész Egyesült 

Királyságban: 

A szülővé válás folyamatának megkönnyítése: 

A szülői szabadságok idejének meghosszabbítása, mint például Franciaországban ahol az 

ikreket szülő édesanyák 18 hetet, a hármas (vagy több) ikreket szülő édesanyák 30 hetet 

kapnak. Ezen édesanyák párjai szintén kapnak 18 nap szabadságot. 

Pénzügyi támogatás: 

Az Ír Köztársaságban már jól bevált rendszer használata, miszerint az ikreket nevelő szülők 

támogatást kapnak a születés után, illetve amikor a gyermekek elérik a 4 éves kort. A családi 

támogatások is megnőnek, az ikreket nevelő szülők másfélszer nagyobb összeget kapnak, a 

hármas (vagy több) ikreket nevelő szülők pedig a dupláját. 

Az édesanyák, munkába való visszatérésének segítése: 

Törvénymódosítások, mellyel kedvezőbb feltételeket szabnak az ikreket nevelő családoknak 

az óvodába való felvételhez és ezeknél a családoknál növekedjen a pénzügyi támogatás is. 

 

 

 

 



1:Bevezetés 
Jelenleg nagyon kevés kutatás és tanulmány célozza meg az ikreket nevelő családokat. 

Az ikrekkel főleg az öröklés-környezet viták keretein belül foglalkoznak, azt nem vizsgálják, 

milyen gazdasági következményei vannak a többgyermekes szüléseknek. A közhiedelemben 

elterjedt ugyan, hogy az ikrek nevelése pénzügyi nehézségeket és nevelési problémákat 

okozhatnak, a támogatási, adóügyi törvénykezések nem foglalkoznak ezzel. 

Ennek a tanulmánynak az lenne a célja, hogy megvizsgáljuk a kereset, foglalkoztatottság és 

más esetleges nélkülözések összefüggését az ikrek nevelésével.  

1.1 Módszerek 

Amikor egy ilyen kis társadalmi csoportot vizsgálunk, mint az ikres családokét, )ami nagyjából 

a családok 1/65-ét teszik ki az Egyesült Királyságon belül) hatalmas adatbázisokkal kell 

dolgoznunk. Rengeteg állami felmérés áll rendelkezésünkre, melyekben megtalálható a 

gyermekek száma, az átlagos jövedelem, támogatások mértéke és a foglalkoztatottság.  

Kettő ilyen felmérés szolgált a tanulmányunk alapjául melyekben 18,500 gyermek adatai 

szerepelnek, akik 2000/2001-ben születtek. Az interjúk akkor készültek a családdal, amikor a 

gyermekek 9 hónaposak, 3 évesek, 5 évesek voltak. Emellett három másik tanulmány is a 

segítségünkre van, melyek párhuzamosan futnak. Az egyik ilyen tanulmány olyan 

gyermekeket keresett fel akik egy héten belül születtek abban az évben és rendszeresen 

visszatértek ezekhez a családokhoz. Egy másik tanulmány több mint 25,000 háztartást 

vizsgált és kulcsfontosságú tanulmány a szegénység és az alacsony kereset vizsgálatához. 

Ezek a vizsgálatok ikreket nevelő családokat ölelnek fel, így jó alapul szolgálnak 

tanulmányunkhoz. 

2: Háttér 
2.1 A többgyerekes születések aránya 

Manapság már évente több mint 10,000 többgyerekes szülés történik Angliában és Wales-

ben és még 800 Skóciában, 300 pedig Észak-Írországban. Ezen születések száma az összes 

születési számmal arányosan növekedett idővel. A többgyerekes születések Angliában és 

Wales-ben 1947-ben elérték a 11,000-es csúcsot illetve 1977-ben a legalacsonyabb, 5,500-at. 

 



Ahogy a 2.1-es ábrán is láthatjuk a többgyerekes születések mintája követi a születések 

számának mintáját. 

 

A születések száma, meglehetősen megnövekedett a második világháború után, főleg az 

1960-as években és a többgyerekes születések aránya is ekkor volt a legmagasabb. 

Az ikrek születésének száma az 1970-es évek óta növekszik, a születések száma csökkent 

ugyan 1990 és 2001 között, de az ikrek aránya folyamatosan nőtt. 

Ezt a növekedést az egészségügy folyamatos fejlődése mellett, a mesterséges 

megtermékenyítés is segítette. Ezek a minták nem csak Angliában és Wales-ben figyelhetőek 

meg, sok más országban is növekedett az ikrek aránya az 1970-es vagy 80-as évektől. 

Egy durva becslés alapján, melyet Hellin törvényének hívnak, az ikergyermekek születésének 

aránya nagyjából 1 a 89-hez. A hármas ikrek valószínűsége 89 x 89 (1 a 7,921-hez), a négyes 

ikreké 89x89x89 (1 a 704,969) és így tovább. Ez a módszer nem biztosít pontos adatokat, de 

egy becslést kaphatunk belőle. A tényeket tekintve manapság a többgyermekes születések 

aránya Angliában és Wales-ben nagyjából 1 a 65-höz, minden 1,000 szülésből 15.  

Az ikrek születésének aránya némileg csökkent 1950 és 1970 között (2.2 ábra). 

 
 



A legkisebb arány az 1970-es években,1 a 100-hoz volt. Jelenleg az arány növekedése nem 

olyan gyors mint az 1990-es években de még mindig folytatódik. A kép másik oldalán az 

édesanyák átlagéletkorát láthatjuk.  A háború utáni zuhanás ezt a mintát is befolyásolta. 

A többgyerekes születések arányának növekedése tükrözte az édesanyák átlagéletkorának 

növekedését (26 évről 29-re).  

 

2.2 Ikrek nevelése 

Az ikrek becsült élettartama illetve egészségügyi állapota, pozitív irányba változik. Ami 

kevésbé egyértelmű és még kevésbé kutatott, az ennek a tanulmánynak a tárgya, az ikrek 

nevelésének nehézségei illetve következményei. 

Jó okkal gondolhatjuk, hogy sok különbség van egy átlagos illetve egy ikreket nevelő család 

életében.  Az ikreket nevelő család sokkal több és másabb nehézséggel néz szembe. Először 

is két vagy több gyermekre mindig több időt kell fordítani,  így a kapcsolatokon is nagyobb a 

nyomás. Másodszor pedig, a gyereknevelés költségei elkerülhetetlenül magasabbak lesznek, 

így egy jó munkahely találása még nehezebb lesz. Harmadszor pedig, sokkal többet kell 

költeni az „ideiglenes” holmikra mivel ebben az esetben, ha az egyik gyermek kinövi például 

a ruháit akkor azt sajnos nem tudja továbbadni a testvérének.  

 

3: Újszülött ikrek 

nevelése – az első év 
3.1 Adatok és módszerek 

Az elemzett csoportokba olyan gyermekek tartoztak, akik 2000 és 2001 között születtek. 

Ezeket az információkat 9 hónappal a születés után gyűjtöttük össze a családoktól. Két másik 

ilyen felmérés is készült, amikor a gyermekek 3 illetve 5 évesek voltak. Ezen adatok elemzése 

eredményeként kaptuk meg tanulmányunk adatait.  Először a családok életkörülményei közti 

különbségeket vizsgáltuk, azután pedig a gazdasági helyzetüket.  

 

 



3.2 Családi háttér 

Ikrek és hármas ikrek, nagyobb valószínűséggel születnek olyan családba ahol a szülők együtt 

élnek és házasok, mint az egyke gyermekek. Az ikrek szüleinek 71 %, a hármas ikreknek pedig 

83 % volt házas, míg az egyke gyerekeknél mindössze ez a szám mindössze 59 %.  Egy nagy 

fontos következtetést vonhatunk le ezekből az adatokból. 

Azok a szülők, akik együtt élnek illetve házasok biztosabb körülményeket tudnak teremteni a 

gyerekneveléshez. Azt is mondhatnánk, hogy ezek a körülmények egyfajta biztonságérzetet 

is nyújtanak. Amikor az első interjú készült, 9 hónappal a születés után az ikres családoknál 

az édesapák 89 % még nem tért vissza a munkába, míg a normál, egy gyermekes 

születéseknél ez a szám csak 85 % (3.1 ábra). 

 

 

A vizsgált, ikreket szülő édesanyák átlagéletkora születéskor 31, hármas ikreknél pedig 34 

volt az általános 29 éves korhoz képest (3.2 ábra). Szerettük volna a hármas ikreket nevelő 

családokat is elemezni, de sajnos annyira ritka az ilyen család (mindössze 10 darab a vizsgált 

18500), hogy kénytelenek voltunk egybevonni az adataikat a sima ikrekével.  

 



 

Az édesanyák életkora fontos szempont a tanulmányunkban. Az idősebb anyáknál nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy dolgoznak illetve, hogy házasok.  

3.3 Az első év 

Az első év minden család életében az felkészülésről szól. Az első gyereknél ez még nehezebb 

lehet, de ha már van gyerek ez, akkor sem egy egyszerű dolog. Felkészülni két vagy több 

gyerekre mindig nehezebb.  

3.3.1 Felkészülés a szülői létre 

A 3.3 ábrán a többgyerekes (ikres) édesanyák válaszait vetettük össze az egy gyermekes 

édesanyákéval. Az ikreket nevelő édesanyák majdnem kétharmada (64 %) válaszolta azt, 

hogy szinte mindig fáradtak, míg az egy gyermekes anyák közül „mindössze” 49 % válaszolta 

ezt.  Az előbbiek közül 38 % érezte úgy, hogy gyakran frusztráltak (ez az édesanyáknál 

átlagban 24 %) és 60 % azt, hogy jól csinálják a gyereknevelést (átlagban 71 %).  

 



3.3.2 Bevétel és pénzügyi helyzet 

Az ikreket nevelő szülők bevétele átlagosan alacsonyabb, mint az átlagos családoké akkor is, 

ha a gyermekek száma megegyezik. Ezeknél a kutatásoknál a kormány az „egy főre jutó 

jövedelmet” veszi alapul (a család teljes bevétele, elosztva a családtagok számával). 

Ahogy a 3.4-es ábra azt mutatja, hogy a családok átlagbevétele 340 £. Mivel néhány kisebb 

méretű családnak nagyon magas a bevétele, a medián alacsonyabb, 271 £.  A családok egy 

negyedénél  az átlagkereset alacsonyabb volt, mint 161 £ míg az ikres családoknál a 

legszegényebbek keresete 172 £ alatt volt. Az ikreket nevelő családoknál a szülők idősebbek, 

nagyobb valószínűséggel dolgoznak, így kisebb az esély arra, hogy alacsony lesz a jövedelem.  

Ha az átlagcsaládokban az édesanyák kora megegyeznek az ikreket nevelő édesanyákéval, 

akkor a jövedelem is jelentősen magasabb lenne. Ennek ellenére, e családoknál a 

legmagasabb bevétel heti 460 £ volt, míg az ikres családoknál csak 393 £.  

 

A keresetek közötti különbség, ugyan nem olyan nagy, mégis az ikreket nevelő családoknál 

mindig több a pénzügyi probléma. A családok 26 % mondta azt, hogy kényelmesen élnek az 

ikres családok közül csak 17% mondhatta ezt el. Ezek közül 13 % mondták azt, hogy nehezen 

élnek meg. Az előző évben az ikres családok 62 % válaszolta azt, hogy nehezen élnek meg, 

míg az átlagos családoknál ez 41 %.  

Az ábra utolsó részében azt láthatjuk, hogy mi történt a megtakarításokkal. A többgyermekes 

születéseknél nagyjából a családok fele használta fel a megtakarításokat, míg az átlag 

családoknál ez 37%. 



 

3.3.3 Foglalkoztatás  

A 3.6-os ábrán az egyedülálló szülők és a párok foglalkoztatottságát hasonlítjuk össze. 

Elég kevés egyedülálló szülő nevel ikreket (30 eset) így a párokra koncentrálunk. A családok 

közül mindössze a fele (52%) olyan család ahol mind a ketten dolgoznak. Az ikres családok 44 

%-a olyan ahol mind a két szülőnek van keresete.  

 

 



Az édesanyák kétharmada dolgozott a terhesség ideje alatt. A szülés után 9 hónappal, az egy 

gyerekes anyák majdnem fele (48%) visszatért a munkába, az ikres családoknál ez a szám 

40% (3.7 ábra). 

 

 

 

A 3.1-es ábrán azt láthatjuk, hogy az édesanyák milyen gyorsan terveztek visszatérni a 

munkába, gyermekük életkora alapján.  Láthatjuk, hogy az ikreket nevelő anyák később 

szeretnének visszatérni, mint az átlag anyák. A munkáltatók is nagyobb valószínűséggel 

számítanak a korábbi visszatérésre, az egy gyermekes anyák esetében. 

 

 

 



 

3.3.4 Gyermekgondozás 

A válaszadók közül 91-en tértek vissza a munkába (vagy főiskolára), így nagyobb szükségük 

van valamilyen gyermekgondozásra legyen az óvoda vagy bölcsőde.   

A 3.8-as ábrán láthatjuk, hogy az ikreket nevelő szülők több segítséget kapnak a párjuktól a 

gyereknevelésben (miközben ők dolgoznak) mint az átlag családoknál (előbbi 46%, utóbbi 

31%). Az ikreket nevelő családok nagyobb valószínűséggel fizet valamilyen 

gyermekgondozásért (dada, bébiszitter, bölcsőde). Ezen családok száma nagyjából 

megegyezik mindkét családtípusnál, viszont az ikres családok kétszer annyit fizetnek ezért a 

szolgáltatásért. 

 

 

 

 

4: Családi élet ikrekkel 
4.1 Adatok és módszerek  

Ebben a részben már idősebb gyermekekkel foglalkozunk, egészen addig a korig, amíg még a 

szüleik tartják el őket (16 vagy 18 éves korukig). Ennek kutatásához a Family Resources 

Survery-t vesszük alapul, a kormány is ez alapján próbálja megoldani, vagy legalábbis 

csökkenteni a szegénységet. 3 egymást követő évet vizsgálunk az FRS-ből 2004/5,2005/6 és 



2006/7, hogy nagyobb legyen a mintánk. Ebben a három évben 581 iker született és 14 

hármas iker, a teljes  25,000-ből. Ez nagyjából 1,3% ami közel van az ikres családok 

arányához az Egyesült Királyságban. 

4.2 Eredmények 

4.2.1 Bevétel 

A bevételek vizsgálásához az FRS szolgáltatja a legjobb adatokat. A 3 évben együttvéve az 

átlagcsaládok bevétele 372 £ hetente, az ikreket nevelő családoké pedig 346 £. A 

legszegényebb családok keresete 192 £ hetente, ugyanez a szám az ikres családoknál 181 £. 

A legmagasabb keresetek között ugyanilyen különbséget fedezhetünk fel.  

 

 



4.2.2 Anyagi gondok 

A szegénység felméréséhez általában az anyagi bevételt vesszük alapul. Az utóbbi években 

viszont igény volt pontosabb eszközökre is. Ezek olyan felmérések, melyek azt vizsgálják, 

hogy például egy család meg tud-e engedni magának egy nyaralást, biztosítást vagy, hogy 

külön hálószobája legyen a gyerekeknek. Ha ezeket nem engedheti meg magának egy család, 

akkor megkérdezik tőlük, hogy az anyagi háttér nem engedi ezt meg vagy csak így döntöttek. 

Az anyagi helyzetet ez után azáltal vizsgáljuk, hogy hány ilyen dolgot nem tudnak 

megengedni maguknak a családok. A kormány számon tartja ezeket a családokat.  

Az FRS-ben 10 kérdésre kell válaszolniuk a családoknak a gyerekeket érintő problémákról és 

11-et a felnőttekre vonatkozókról, továbbá a számlákról és egyéb kiadásokról is szerepelnek 

benne kérdések. Az ikreket nevelő családoknál nagyobb valószínűséggel van olyan dolog a 

listáról, amit nem engedhetnek meg maguknak legalábbis a gyerekeket érintő dolgokban. A 

felnőttek életét befolyásoló tényezők nagyjából megegyezik a normál családokéval. 

Ezáltal elmondhatjuk, hogy a gyerekek életminősége rosszabb egy ikreket nevelő családban, 

míg a szülőké nem nagyon különbözik. 

 

 



4.2.3 Foglalkoztatottság 

A bevétel egyik legfontosabb feltétele a foglalkoztatottság. Amint már korábban láthattuk, az 

ikreket nevelő anyák kisebb valószínűséggel térnek vissza a munkába.  Az átlagos családoknál 

az anyák 26%-a dolgozik teljes állásban, míg az ikreket nevelő anyáknál csak 22%. 

Az édesapák foglalkoztatottsága között nagyon kicsi az eltérés, így azt nem vizsgáltuk. 

 
 

4.2.4 Családi állapot 

Amikor ikrek vagy hármas ikrek születnek egy családba, sokkal nagyobb annak a 

valószínűsége annak, hogy a szülők házasok vagy legalábbis együtt élnek, viszont a válások 

vagy különélések száma is nagyobb. Az ilyen családi gondok egyre gyakoribbak lesznek és 

legtöbbször az anyagi nehézség a kiváltó ok.  

 



4.3 Ikreket nevelő családok 

Ha egy család vagy pár, két gyermeket tervez, akkor a többgyermekes születés igazi csoda a 

számukra. A kezdeti nehézségekért kárpótolhat az, hogy hirtelen megnövekszik a család vagy 

úgymond „meg is oldódik” a családtervezés. Ez egy fontos szempont amit meg kell 

vizsgálnunk. 

Először is a fenti mondat után feltételezzük, hogy még nincs gyerek a családban így nem 

hasonlíthatjuk össze azokkal, akik másodjára vállalnak gyereket.  

A leggyakoribb eset viszont az, hogy 1 gyermek után születnek ikrek. Sok ember 2 gyerekkel 

képzeli el a tökéletese családot, így ikreket vállalni már túl sok lenne.  

Az ikreket nevelő családokban mindig több probléma adódik, így a gyermekek (legyen az egy 

iker vagy egy másik korábbi esetleg későbbi) rosszabb életkörülmények között nőnek fel. 

5: Felnőttünk, ikrek 23 

és 46 év között 
5.1 Adatok és módszerek 

A Nemzeti Gyermekfejlődési Tanulmány (National Child Development Study, röviden NCDS) 

olyan emberekkel foglalkozik a kik mind, egy héten születtek, 1958-ban. Ezeket az embereket 

életük során többször is felkeresték. Ezek a felmérések rengeteg információt nyújtanak 

ahhoz, hogy végi tudjuk követni egy család fejlődését. Ezzel a módszerrel jól megfigyelhetjük 

azt is, hogy a gyerekkori körülmények, miként hatnak a fejlődésre.  

Az eredeti kutatásban, a gyermekhalálozást vizsgálták, 18,000 alannyal, köztük 430 ikerpár 

és 3 hármas ikrek. Amikor hetedjére látogatták meg őket, 46 éves korukban, 200 ikerpárt 

tudtak felkeresni (csak az egyiküket), 5 embert a hármas ikrek között és összességében 9,500 

embert az eredeti csoportban. Sokan elköltöztek külföldre, meghaltak vagy csak nem tudták 

őket felkeresni. Ezek az eredmények jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megvizsgáljuk 

miként élnek a középkorú ikrek. Az információk 23 éves koruktól 46 éves korukig ölelik fel az 

ikerpárokat.  

 

 



5.2 Anyagi jólét 

 Ha az anyagi jólétet vizsgáljuk, 46 éves korban már nem nagyon befolyásolják az életmódot 

a születési körülmények. Vizsgáltuk az egészségügyi állapotot, anyagi helyzetet, lakhelyet, 

családi állapotot. A különbségek (ha vannak is ) minimálisak, így nem teszünk különbséget 

ikreket nevelő családból származó emberek és átlagos családból származó emberek között 

(5.1 ábra). 

 

5.3 Családalapítás, házasság 

Az anyagiaktól eltérően, a családi állapot szempontjából nagy különbség van az átlagos és az 

ikreket nevelő családokból származók között. Az 5.2-es ábrán 23 éves kori adatokat 

láthatunk. A férfiak között a házasság valószínűsége nagyjából megegyezett, viszont a 

házasság majd az elválás a nőknél kilenc százalékra jellemzőbb volt.  



 

33 éves korukban (1991) a nők családi állapota szintén eltérő volt, 15%-uk elvált 

összehasonlítva az egyke nők 10%-ával. Az újra házasodás aránya ugyan ezeknél a 

csoportoknál 4% és 9% volt. 2004-ben, 46 éves korukban az arányok megmaradtak.  

Talán ezen eredményekhez köthető az is, hogy az ikreket nevelő családokból származó nők 

kisebb valószínűséggel nevelnek gyereket (5.3 ábra). 

 

 

5.4 Az érzelmi támogatás 

Volt olyan kérdés ahol az ikrek merőben más választ adtak, mint amit az egyke gyerekek.  

A kérdés pedig így hangzott: „ Ha támogatásra volt szükséged az életben, kit kerestél fel 

először?”. 41 és 46 évesen is megkérdeztük ezt, az eredményeket pedig az 5.5 és 5.6 

ábrákon láthatjuk. Összességében majdnem kétszer annyi ikertestvér mondta azt, hogy egy 

testvérét keresné fel először(19% az átlagos 10%-hoz képest).  Nem sokkal kevesebb iker 



keresné fel a szüleit, mint az átlag gyermekek, pedig sokkal nagyobb arányban hunytak el a 

szüleik.  

 

 
 

 

 

 



6: Összegzés 
Következtetések, amiket a kutatásunkból 

levonhatunk: 

Nagyobb valószínűséggel születnek ikrek idősebb illetve házas, együtt élő szülők családjába. 

Ezek a körülmények biztonságérzetet nyújtanak. 

Ennek ellenére, az ikreket nevelő családok alacsonyabb jövedelemmel gazdálkodnak. A 

nélkülözés is jelentősebb e családokban. 

Az ikreket nevelő édesanyák kisebb eséllyel és később térnek vissza a munkahelyükre. Az 

édesapák foglalkoztatottsága nem különbözik. 

Az ikreket nevelő családok nagyobb valószínűséggel válaszolták azt, hogy a születés után 

anyagi gondjaik voltak és, hogy felhasználták a megtakarításaikat. 

Ezek az eredmények alátámasztják, hogy ezek a családok összességében nehezebben élnek, 

meg mint más, átlagos családok. 

Az ikreket nevelő szülők sokkal fáradtabbak és a gyereknevelésben sem olyan magabiztosak. 

Ezek a szülők nagyobb valószínűséggel válnak el és a leggyakoribb kiváltó ok az anyagi 

helyzet. 

Felnőttkorukra a családi állapotban, anyagi helyzetben nincs különbség az átlagos 

emberekéhez képes. A családi kapcsolatok viszont sokkal erősebbek.  


