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A társadalmi és gazdasági változások a családalapítási szokásokat is jelentősen 

befolyásolják. A piacgazdaságra alapozott tudásalapú társadalmakban egyre többen 

végeznek felsőfokú tanulmányokat. Az iskolai részvétel meghosszabbodása 

következtében a munkába állás ideje is kitolódik. Az önálló jövedelemmel nem 

rendelkező felnőtt korú személyek így jóval tovább élnek szüleikkel egy háztartásban, 

mint az előző generációk.  

Ennek következtében későbbi életkorban van lehetőségük családalapítási 

szándékaik megvalósítására is. Jelen tanulmányban empirikus kutatásom eredményeit 

mutattam be, amelynek keretében a Debreceni Egyetem hallgatóival készítettem interjút 

annak érdekében, hogy megismerhessem generációjuk hogyan viszonyul a családalapítás 

kérdéséhez. 

A megváltozott családalapítási stratégiák magába foglalják a házasodási és gyermekvállalási 

kedv csökkenését, illetve ezek időbeli eltolódását az emberek életútjában. A folyamatos 

társadalmi-gazdasági változások a személyiségfejlődésre, értékrendre, mentalitásra is hatással 

vannak. A gyorsan változó világ folyamatos bizonytalanságokat generálhat a fiatalokban, 

amely hozzájárul ahhoz, hogy megpróbálják a fontos, életre szóló döntések idejét is 

elhalasztani. 

Ilyen döntés a szülőktől való elköltözés, a munkába állás, a házasságkötés vagy a 

gyermekvállalás is. Interjúalanyaim mindegyike is ezek előtt áll. Empirikus kutatásom során 

tizenkét félig strukturált interjút készítettem el, 22 és 28 év közötti fiatalokkal, akik biológiai 

értelemben a családalapításra legalkalmasabb korosztály tagjai. A nemek aránya egyenlően 
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oszlott meg. Kiválasztásuknál figyelembe vettem, hogy állandó lakhelyük megegyezzen 

szüleikével, tőlük anyagilag függjenek.  

További feltétel volt, hogy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanuljanak. 

Mindannyian a Debreceni Egyetem hallgatói, de különböző képzésekben vesznek részt: jogász, 

igazgatásszervező, általános orvos, vállalkozásfejlesztés, vidékfejlesztő agrármérnök, 

építészmérnök, villamosmérnök, biológia, földrajz, anglisztika, rajztanár, cselló tanár. Ketten 

osztatlan képzésben, ketten alapképzésben, nyolcan pedig mesterképzésben vesznek részt.  

Az interjúk felvételére 2012. november 2. és december 3. között került sor. A kérdések 

elsősorban az otthonról hozott családi mintákra, a szülőkkel való együttélés körülményeire, a 

karrier- és családalapítási tervekre fókuszáltak.  

A szülőktől kapott családi minták 

Interjúalanyaim szüleinek házasságkötésének ideje a nyolcvanas évekre tehető. Az édesanyák 

18-23 évesen, míg az édesapák 18-24 évesen léptek a házasság kötelékébe, amely megfelel az 

akkori trendeknek. A huszonnégy szülő közül négy édesanya és négy édesapa rendelkezik 

felsőfokú végzettséggel, a többiek legmagasabb iskolai végzettségeként az érettségit jelölték 

be gyermekeik. Megfigyelhető, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők voltak azok, 

akik a többiekhez képest 3-4 évvel később házasodtak.  

A megkérdezettek családjaiban 2-3 gyermek a jellemző. Ennél több testvérről csak 

azok számoltak be (2 fő), akiknek a szülei elváltak, s az édesapa új házasságkötéséből is 

születtek gyermekek. A testvérek mindegyike az interjúalanyaimnál fiatalabb, egyikőjük sem 

házas még. Ezért a testvéreknél látott családalapítási minták hatásait nem tudtam a kutatás 

során vizsgálni. 

Minden interjúalany arról számolt be, hogy a hagyományos családi munkamegosztás 

szerint teltek a hétköznapjaik. A tradicionálisan női feladatoknak számító háztartási munkák 

(főzés, takarítás, mosás, vasalás, bevásárlás, háztartásvezetés, stb.) nagy részét az édesanya a 

végezte. Az apák inkább a ház körüli fizikai munkákat vállalták (fűnyírás, szerelés, 

barkácsolás, autómosás, stb.). A legtöbben úgy emlékeznek, hogy az anyák jóval többet 

dolgoztak otthon, még annak ellenére is, hogy a munka világában is helyt kellett állniuk. 

Legkésőbb a gyed lejárta után visszamentek dolgozni.  

Csupán ketten mondták azt, hogy a házi munkák nagyjából egyenlő mértékben voltak 

megosztva a szülők között, a terhek egyenlően oszlottak el. Mindkettőjük édesanyja felsőfokú 

végzettséggel rendelkezett, míg édesapák érettségivel. A nők ezekben a családokban magasabb 



képzettséggel és jobban jövedelmező munkával rendelkeztek, több pénzt tudtak beletenni a 

családi kasszába. Itt a szülők teljesen egyenrangú családfőnek számítottak, a fontos döntéseket 

is együtt hozzák meg. Az anyák a munkahelyi és otthoni teendőiket jól össze tudták hangolni, 

hiszen bőven kaptak segítséget a férjüktől. Így volt lehetőségük a pihenésre, kikapcsolódásra, 

sőt még arra is, hogy szabadidejüket otthonaikon kívül töltsék. 

Azok, akiknél az anya jóval több feladatot látott el otthon, gyakran látták fáradtnak, 

kimerültnek, idegesnek, ingerültnek édesanyjukat. A munkahelyükön kívül nem jártak el 

sehová, a rokonságon és a szomszédokon kívül nem nagyon tartottak fenn más emberi 

kapcsolatokat, nem volt jellemző, hogy barátokkal jártak volna össze. Pihenésre, szórakozásra 

alig maradt idejük. Az édesapák ezzel szemben időt tudtak szakítani a szórakozásra. Míg az 

anyák munka után háztartási teendőket láttak el, addig az apák tévét néztek, olvastak, 

hétvégénként eljárhattak sportolni vagy a barátaikkal tölthették a szabadidejüket. 

Az ideális családi munkamegosztás 

A családi munkamegosztás ennek a formája a megkérdezetteim fele (4 férfi, 2 nő) szerint 

teljesen ideálisnak bizonyult. Ők azzal érveltek, hogy a család akkor működőképes, ha 

mindenki tudja, hogy mi a feladata. Az otthon kialakult szabályok keretek közé rendezték a 

mindennapjaikat, s a jövőben maguk is így képzelik el a házastársukkal az életüket. Úgy 

gondolják, hogy bizonyos teendők elvégzésére nem egyforma mértékben alkalmas mindkét 

nem, így a hatékonyság növelése érdekében szükség van arra, hogy a nők végezzék el a házi 

munkák zömét. Véleményüket sztereotípiáik sorával próbálták alátámasztani (pl. a férfiak 

rendetlenek, ezért nem tudnák tisztán tartani a lakást). 

Az interjúalanyok másik fele (4 nő, 2 férfi) azonban úgy véli, hogy napjainkban „idejét 

múlt” ez a felállás. Szerintük „nem igazságos”, hogy a nőknek sokkal kevesebb szabadidejük 

van. A lányok főleg azzal érveltek, hogy nem azért töltöttek hosszú éveket tanulással, hogy 

„házvezetők” legyenek. Úgy vélik, ha a nő is dolgozik és hozzájárul a családi költségvetéshez, 

a férfinak is segítenie kell a házi munka elvégzésében. Nem tudják elképzelni, hogy olyannal 

éljenek együtt, akik elvárják, hogy kiszolgálják.  

A hat lány közül öt fő lehetségesnek tartja, hogy társuknál magasabb iskolai 

végzettséggel és több fizetéssel fog rendelkezni. Négyen még azt is teljesen elfogadhatónak 

véli, ha a gyermeknevelés a férfi fő feladata lesz. Azzal érvelnek, hogy ma már nem 

törvényszerű, hogy a nő maradjon otthon a gyerekekkel. Szerintük annak a szülőnek kell 



kimaradnia a munkából, aki kevesebbet keres. Ez mindenféleképpen a tradicionális női önkép 

megváltozását jelzi az interjúalanyok körében. 

A lányok már nem feltétlenül az anyaságot helyezik elsődlegesnek az életükben. 

Karrierjüket, munkájukat éppolyan fontosnak tartják. Ebben az értelemben megváltozhat a 

hagyományos szerepfelosztás. A hagyományok és érzelmek helyett, racionális és gazdasági 

érvek határozhatják azt meg, hogy melyik szülő maradjon otthon.  

A fiúk közül négyen gondolják azt, hogy előfordulhat az is, hogy a társa képzettebb 

lesz, vagy több pénzt visz haza. Szerintük egyre több esély van erre, mivel nagyon sok lány 

szerez felsőfokú végzettséget. Azonban azt már egyik fiú sem tartja elfogadhatónak, hogy a 

gyermek születése után a férfi maradjon otthon. Úgy gondolják, ez mindenféleképpen a nő 

feladata.  

Otthon a szülőkkel, választás vagy kényszer? 

A megkérdezettek mindegyike még erősen függ anyagilag szüleitől. Elmondásuk szerint 

egyikük sem rendelkezik annyi bevétellel, hogy önállóan fenn tudja magát tartani. Szüleik, 

nagyszüleik támogatásával tudják biztosítani a mindennapi szükségleteiket. Ilyen körülmények 

között nem képesek önálló háztartás vezetni. Az egzisztenciateremtés problémái miatt laknak 

még a szülőkkel, pedig ha tehetnék már mindannyian elhagyták volna a szülői házat.  

Legtöbben a generációs különbségek miatt kialakuló folyamatos konfliktusokról 

számolnak be. Nehezen találnak közös hangot a szülőkkel a különböző érdeklődési kör miatt, 

illetve bizonyos kérdéseket pedig gyökeresen másképpen látnak. A párkapcsolatok szabadsága 

különösen kényes téma családoknál. A jelenleg egyedülállók problémának érzik, hogy alkalmi 

partnereiket hogyan vigyék haza. Többen is beszámoltak az ebből adódó kínos helyzetekből.  

Úgy vélik, hogy a szüleik nehezen tudják azt elfogadni, hogy megváltoztak az 

ismerkedési szokások. Ellenben az interjúalanyaim már természetesnek tartják, hogy 

előfordulnak az emberek életében olyan kapcsolatok is, amelyeket csupán a fizikai vonzalom 

köt össze, s ezért nem is terveznek hosszútávra, így szeretnék elkerülni a szüleiknek való 

bemutatást. Szerintük az „unokára vágyó” szülőknek nem lehet elmagyarázni, hogy az adott 

partner az első és utolsó éjszakáját tölti el náluk. 

A jelenleg párkapcsolatban élők elköltözési motivációjuk is a felnőtt szerepek 

betöltésének lehetetlenségével kapcsolatos. Ők azt nehezményezik, hogy otthon még mindig 

gyerekként kezelik őket, annak ellenére, hogy már teljes értékű felnőttnek tartják magukat. A 

legtöbb időt már legszívesebben a párjukkal töltik, s az ehhez való engedélykérést kínosnak 



tartják. A lányok már másképpen szeretnék rendben tartani a lakásukat, máshogyan rendeznék 

be, más ételeket főznének stb. Míg a fiúk úgy érzik otthon már nem tudnak kiteljesedni, teljes 

önállóságra vágynak. 

A szülőktől való anyagi függetlenedés idejét még nem látják pontosan. Úgy gondolják, 

hogy az egyetem befejezése után sem fognak egyből elköltözni otthonról. Egyrészt, mert 

kérdéses, hogy az akkori gazdasági helyzet mennyire teszi lehetővé a gyors elhelyezkedést, 

illetve milyen fizetést kapnak majd pályakezdőként. Másrészt, mert azt tervezik, hogy 

munkába állásuk után is még 1-2 évig otthon laknak, hogy elegendő pénzt gyűjthessenek össze 

ahhoz, hogy elkezdjék önálló életüket. A legtöbben legszívesebben addig szeretnének várni, 

amíg lakást nem tudnak vásárolni, az albérletben való lakás kevésbé vonzó számukra. 

Mindenki szerint az anyagi körülmények adják a legfontosabb gátját a szülői ház 

elhagyásának, s egyikük sem merne el úgy elköltözni, hogy nincsen még munkája, még akkor 

sem, ha párjuk biztos jövedelemmel rendelkezik. Interjúalanyaimat megkértem arra, hogy 

számolják át, megközelítőleg hány évesen tudnak majd elköltözni otthonról, ők maguk is 

meglepődtek az eredményen: 27-32 év közötti életkorokat jelöltek meg. Ebben az életkorban 

szüleik már nemcsak házasok voltak, de már gyermeket is vállaltak, ők azonban még csak az 

elköltözést tervezik, s majd csak azután szeretnének családot alapítani. 

Ennek ellentmond az, hogy egyikőjük sem keres még aktívan teljes munkaidős állást. 

Ketten elmondták, hogy az ösztöndíjak és a szociális juttatások kiegészülve a diákmunkával 

megkeresett fizetéssel nem kevesebb annyival, hogy megérje nekik a munkavállalás. 

Mindannyian átlagosnak tartják a jelenlegi életszínvonalukat: havi bevételeikkel beosztással 

kell gazdálkodniuk, de a legfontosabb dolgokból nem szenvednek hiányt. Ketten 

megemlítették, ha dolgoznának és önálló lakásba költöznének, az ebből adódó költségek 

(lakbér, rezsi, élelmezés, stb.) kifizetése után a pályakezdői fizetésből nem maradna pénz sem 

szórakozásra, sem pedig arra, hogy félretegyenek. 

A szülőktől való elköltözés szintén elsősorban gazdasági döntéssé vált. Nem az 

határozza meg, hogy az egyén érettnek érzi magát az önállóságra, a családi fészek elhagyására. 

Fontosabb szempont, hogy rendelkezésre álljon megfelelő anyagi forrás. Hiszen 

interjúalanyaim mindegyike úgy nyilatkozott, hogy akkor fognak elköltözni, ha bevételi 

forrásaik elegendők ahhoz, hogy „kényelmesen” megéljenek belőle. 

Az ötéves terv 



Megkérdeztem őket arról is, hogy hogyan látják magukat öt év múlva, melyek azok a 

legfontosabb célok, amelyeket el szeretnének érni. Elsősorban szakmai eredményekről kezdtek 

el beszélni. Az egyetem befejezését és a munkatalálást tartják a legfontosabbnak. Többen 

beszámoltak arról, hogy félnek a munkakereséstől. Nem szeretnének olyan pozíciókat 

betölteni, amelyekhez túlképzettek. Arra vágynak, hogy a tanulásba befektetett idő és energia 

meghozza a gyümölcsét. 

Mindannyian magas presztizsű állásra vágynak. Mivel tudatosan különböző egyetemi 

tanulmányokat folytatókat kérdeztem meg, igen vegyes karriercélok vannak: nőgyógyász, 

ügyvéd, politikus, építész, meteorológus, zeneművész egyaránt szerepel a vágyott 

foglalkozások között. A legtöbben középvezetői vagy felsővezetői pozíciókkal lesznek csak 

elégedettek. A „biztos, jól kereső állás” megtalálásáig sem a férfiak, sem pedig a nők nem 

vállalnának gyermeket még akkor sem, ha a párjuk rendelkeznek annyi bevétellel, hogy az 

egész család megélhetésének elegendő lenne.  

Utóbbi állításból egyfajta bizonytalanságra, bizalmatlanságra következtetek. A 

kétkeresős családmodell elterjedése előtt nők ezrei vállaltak úgy gyermeket, hogy önálló 

jövedelemmel nem rendelkeztek. Ellenben azokban a történeti korokban is ugyanúgy lehetőség 

volt arra, hogy a házasság nem működik, vagy a családfenntartó munkaképtelenné válik, mégis 

születtek gyermekek.  

A mai generációkat sokkal inkább pesszimizmus, a jövőtől való félelem jellemzi. Úgy 

tapasztaltam, az általam megkérdezettek is úgy szeretnék berendezni az életüket, hogy minden 

esetre felkészüljenek. Ezért kizárólag csak akkor mernének gyermeket vállalni, ha képeseknek 

érzik magukat arra, hogy akár önállóan is fel tudják nevelni.  

Érdekes jelenség, hogy már a közös életük elkezdése előtt is arra gondolnak a párok, 

hogy mi lesz, ha mégis elválnak. A válások száma valóban jelentős mértékben megnőtt az 

elmúlt évtizedekben, s ennek ismerete félelmeket generálhat a fiatalokban. Míg a 

karriertervezésnél erős optimizmus jellemző (hiszen mindenki magas státuszú munkára 

vágyik), addig a családi élettel kapcsolatban sokkal erősebb a pesszimizmus szerepe. 

A szakmai tervek mellett csupán interjúalanyaim fele említette meg, hogy szeretnének 

egy stabil, boldog párkapcsolatban élni, s közülük is csak ketten (az a két fő, aki a 

legidősebbek az interjúalanyok között: jelenleg 26 és 28 évesek), hogy addigra már a 

gyermekvállalás tervezése is aktuális lehet.  

Pár kapcsolat és párkapcsolat 



A megkérdezettek közül jelenleg öt főnek van párkapcsolata. Mindegyiküknek egy évnél 

hosszabb ideje tart és el tudják képzelni, hogy jelenlegi partnerükkel fogják leélni az életüket. 

Azonban még egyikük sem érzi magát felkészülve az együttélésre, házasságra, vagy a 

gyermeknevelésre. Szintén elsősorban anyagi körülményeikre hivatkoztak, másrészt pedig nem 

tartják magukat elég érettnek ahhoz, hogy betöltsék az apa, vagy az anya szerepét.  

Szeretnének még tanulni, kipróbálni magukat akár több foglalkozásban is. Fiatalnak 

érzik magukat ilyen jellegű elkötelezettséghez. Jelenleg élvezik az egyetemista életet, szívesen 

járnak el bulizni, esténként szórakozni a párjukkal, vagy a barátaikkal, amely egy gyermek 

mellett lehetetlen lenne. 

Heten egyedülállók, közülük is öt személynek, már több, mint két éve nem volt 

párkapcsolata. Egy fiú és egy lány mondta azt, hogy tudatosan kerülik a komoly kapcsolatokat. 

Ők jól érzik magukat egyedül, nincsen szükségük kötöttségre, mert az meggátolhatná őket a 

szórakozásban. Szerintük elegendő, ha csak későbbi életkorban kötelezik el magukat. 

Egyikőjük elmondta, hogy egy későbbi házasság is sikeresebb lehet, ha a felek előtte „kiélték 

magukat”. Ezért fiatalabb életkorban ideálisabbnak tartja, ha inkább több kötelezettségekkel 

nem járó kapcsolatot tart fenn, akár egymással párhuzamosan. 

A többiek azonban vágynak egy stabil társra, akit szerintük egyre nehezebb megtalálni. 

Úgy vélik, hogy a szerencsésebbek könnyen rálelhetnek az egyetemen a párjukra, azonban 

akiknek erre nincs lehetőségük máshol igen kevés esélyt látnak rá. A szórakozóhelyeket nem 

érzik alkalmasnak az ismerkedésre, szerintük ott csak alkalmi partnert lehet találni. 

Ketten megemlítették a közösségi oldalalak káros hatását a személyes kapcsolatokra. 

Szerintük az emberek annyira hozzászoktak az online kommunikációhoz, hogy a valódi 

életben csak korlátozottan képesek rá. Elmondásaik szerint nagyon sok ismerősük van, aki 

csak az interneten keresztül képes velük beszélni, s sokan az udvarlásra is csak akkor képesek, 

ha a másik fél nem áll velük szemtől-szemben. Az internetes társkeresést mégis elutasítják.  

Három lány a változó értékrendszerre vezetik vissza a pár találás nehézségeit. Úgy 

gondolják, hogy a fogyasztói társadalom erre is hatott. Nemcsak a megvásárolt eszközök, de a 

másik ember is könnyen lecserélhető. Ha valami nem tökéletes a másik félben, vagy a 

kapcsolatban akkor a legtöbben könnyen kilépnek belőle. Szerintük a fiúkra különösen igaz, 

hogy gyakran cserélgetik a partnereiket.  

Házasság vagy együttélés? 

Nyolc interjúalanyom mindenféleképpen házasságban szeretne élni. Szerintük egy 

párkapcsolat akkor teljesedik ki a leginkább, ha legalizálják. A házasságkötés előtt azonban 



mindenki szeretne összeköltözni a párjával. Senki sem merne a nélkül belevágni egy 

házasságba, hogy nem próbálná ki milyen az együttélés. Úgy vélik, hogy csak így lehet a 

leginkább megismerni a másikat, ekkor derül ki az is, hogy valóban összeillenek-e. Azt tartják 

ideálisnak, hogy a házasságkötés előtt legalább 1-2 évig együtt éljenek, hogy kiderülhessen 

van-e esély arra, hogy sikeres legyen a házasság.  

A megkérdezettek közül négy személynek a szülei elváltak. A válás okai és 

következményei különbözőképpen hatottak a családokra. Kettejük édesanyja újra házasodott, a 

másik két interjúalanyom édesanyja pedig hosszú évek óta egyedül van, s nehezen tudja 

megoldani a család fenntartását. Nem túl sikeres házasságokat láttak otthon, mégis hasonló 

véleményen vannak mindannyian: házasságban szeretnének élni. Számukra fontos, hogy a 

párjukkal örök hűséget fogadjanak egymásnak. Egyetértettek abban is, hogy az együttélés 

sokkal bizonytalanabb, s különösen a lányok hangsúlyozták azt, hogy nagyobb biztonságban 

van az a család, ahol a szülők házasok. 

Ellenben négy interjúalanyom szerint a házasság ma már csak formalitás. Ők úgy 

látják, hogy a napjainkra a házasság intézménye elvesztette aktualitását. Mivel ma már 

elfogadottá váltak az élettársi kapcsolatok szívesebben preferálják a párkapcsolatnak ezt a 

formáját. Legfőbb érveik között az szerepel, hogy az élettársi kapcsolat azért jobb, mert nem 

jár olyan nagy kötöttséggel. Ha valami nem működik könnyebb kilépni belőle. Ketten 

megemlítették, hogy attól nem fog lesz jobb egy kapcsolat, ha összeházasodnak a felek, a 

„papír” nem garancia a boldogságra, ezért feleslegesnek tartják. 

Úgy gondolják, az sem fontos, hogy egy gyermek házasságban szülessen, sőt két lány 

szerint jobb házasságon kívül gyermeket vállalni, mert egyedülállóként több támogatás jár a 

gyermekneveléshez, amelyet mindenféleképpen igénybe szeretnének venni, így ők 

semmiképpen nem szeretnének férjhez menni.  

Míg a másik két azt nyilatkozta, csak akkor fog megnősülni, ha a párja nagyon 

szeretné. Számukra nem létszükséglet a házasság. Nem tiltakoznak az ellen, hogy valaha 

házasságban éljenek, de nem is tartják fontosnak. 

Gyermekvállalás 

Az interjúalanyok közül csupán egy lány mondta azt, hogy sohasem szeretne gyereket. Ő azzal 

érvelt, hogy túl nagy felelősséggel és problémával jár. Úgy érzi, hogy senkiben nem szabad 

annyira megbízni, hogy közös gyermeket vállaljanak. Szerinte nagyon sok nehézséggel kell 

szembenézni napjainkban, az ezekkel való megküzdést pedig a gyermek tovább nehezíti. A 



nők életében ezt még nagyobb gondként látja, hiszen a szülés miatt kiesett idő akár végleg 

megakadályozhatja a karrierépítést.  

A többiek a gyermekvállalást az élet meghatározó részének tartják, egy olyan 

életcélnak, amelyet el kellene mindenkinek érni. Úgy gondolják, hogy az életet és a 

párkapcsolatot is a gyermeknevelés teszi teljessé. Legtöbben két gyermeket szeretnének. 

Négyen három, vagy annál is többet, mert ők maguk is nagycsaládból származnak.  

Azonban csak akkor szeretnének gyermeket, ha már biztos egzisztenciával 

rendelkeznek. A diploma megszerzését, a lakást, a jó állás megtalálását és egy bizonyos 

karrierút befutását elengedhetetlennek tartják. Az anyagi helyzet alapvetően befolyásolja őket 

a családtervezésnél. Az első gyermek érkezésének idejeként 28-35 év közötti életkorokat 

jelöltek meg.  

Öten említették csak meg, hogy a gyerek vállalás elengedhetetlen feltétele számukra a 

megfelelő partner. Két lány számára nagyon fontos, hogy párjuk is stabil munkahellyel és 

jövedelemmel rendelkezzen, hogy akár csupán az ő keresete is elegendő legyen a 

megélhetéshez. Három fiú pedig csak olyan nővel szeretne családot alapítani, akivel hasonló 

értékrendet képviselnek. 

Összegzés 

Empirikus kutatásom eredményeiből arra következtetek, hogy az első házasságkötések és a 

gyermekvállalás átlagéletkora továbbra sem fog csökkenni a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők körében. A tanulmányok befejezése jelenleg elsődleges fontossággal bír az 

interjúalanyaim életében, mert úgy vélik, hogy az egyetemi végzettség elengedhetetlen az 

általuk megfelelőnek ítélt munkakörök betöltéséhez. Oktatásbeli részvételük megakadályozza 

őket abban, hogy teljes munkaidős állást vállaljanak, amely szükség lenne ahhoz, hogy 

megteremtsék az önálló életükhöz és a családalapításukhoz nélkülözhetetlen kellékeket.  

 Úgy tapasztaltam, számos területen bizonytalanság, szorongás, pesszimizmus jellemzi 

interjúalanyaim jövőbeli elképzeléseit. Középvezetőnél alacsonyabb munkahelyi pozíciónál 

senki nem szeretne alacsonyabb státuszút betölteni, azonban kétségeik vannak afelől, hogy 

valóban sikerül-e ezt elérniük. Kiszámíthatatlannak tartják a pályakezdők munkaerő-piaci 

esélyeit, éppen ezért ameddig csak lehet tanulni szeretnének, hiszen addig sem kell 

szembenézni azzal, hogy esetleg nem térülnek meg a tanulásba fektetett évek. 

Bár a demográfiai adatok nem ezt bizonyítják, mégis a családalapítás és a 

gyermekvállalás, még mindig nagyon fontos életcél a fiatalok körében. Azonban az 



interjúalanyaim a jövőjüket stratégiaszerűen próbálják felépíteni, a családalapítással 

kapcsolatos vágyaik realizálását feltételekhez kötik. A tanulmányok befejezését, a „biztos”, 

„jól jövedelmező” állás megtalálását és az egzisztenciatemetést tartják a legfontosabb 

feladatuknak a közel jövőben, s csak ezután szeretnének gyermeket vállalni. 


