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Szülés, születés 1988-2013 
A rendszerváltás  gyermekei



Panel kutatás
Losonczi Ágnes vezetésével 
1. hullám: 1988-89–ben első gyermeküket 

váró édesanyák körében
2. hullám: 1989-90-ben gyermek egy éves 

kora körül – anya és apa
….. 
2010-ben Losonczi Ágnes élőben a kutatásról
OTKA pályázat 
3. hullám: 2012-ben 23-24 éves fiatalok és 

szüleik (!)  



Dilemmák

• Kit kérdezzünk?
- halál esetén, apa nincs ott, gyermekkel történt valami
• Ki kérdezzen? 
- lelkes „amatőrök”?
• 2-3 kérdőív időbeli lebonyolítása
• Mit és hogyan kérdezzünk? (kvantitatív-kvalitatív)

KSH Műhelybeszélgetés  2011.12.08



Kérdőívek begépelése, újak összeállítása



Adatgyűjtési és adatfeldolgozási szakasz

301 194-191 110-67-84
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Kvali adatok 
feldolgozása • nyitott kérdések:

1. példa: Tervez-e további gyerekeket? 
• „egy gyerek nem gyerek”
• anyagi ok
• családi tradíció, „mi is így nőttünk fel”
• többet szeretne, de mégsem lesz, ha jön 

mégis, nem veteti el
• vágyik még a másik nemre
• kölcsönhöz vállalták
• szereti a gyerekeket

(említi – nem említi)
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Minisztorik • 11005, Melinda, Százhalombatta
Melinda 22 éves, gyerek ápolóként dolgozik /érettségi a 
legmagasabb végzettsége/, Százhalombattán él édesapjával, 
Zoltánnal (58), aki nyugdíjas, de gépészmérnökként dolgozott, 
felsőfokú végzettséggel.
A lakásban 1968 óta bérli egy családtagja, befogadták őt. A 
lakhely 4 szobás 75 m2-es és csak egy részt használnak belőle, de 
nem terveznek váltani, mert nincs rá módjuk.
Melinda most a 34.-ik hétben van, nem tudja mit érzett, mikor 
megtudta, hiszen még lett volna ideje elvetetni [„Jaj, Istenem, 
nem is tudom, még nagyon nincs ott, … boldog. Meg volt ez a 
háttér, hogy még benne vagyok az időben, van úgy öt hetem”]. 
Mivel nem akarták és nem is tervezték, ezért felmerült az 
abortusz lehetősége is [nem volt abortuszbizottság előtt], 
mindketten rosszkedvűen, elutasítóan álltak hozzá a hír hallatán, 
de változtak az érzései [„rosszabb volt, hogy… elítéli azokat, akik 
elvetetik a gyereket”], az apuka még mindig „nem, azóta sem 
akarja a gyereket”. Végül „vallási okokból nem vetette el”. (...)
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MUNKA nagyfokú 
biztonságérzet

(++)

erősebb a 
biztonságérzet

(+)

erősebb a 
bizonytalanságérzet

(-)

nagyfokú 
bizonytalanságérzet

(--)

Anya
1989

van munkahelye, jó a
közösség, hiányozni
fog a szülés után

van munkahelye, de
nem kötődik hozzá,
nem éli meg
veszteségként az
otthonlétet

nincs munkahelye,
mert a jövendőbeli
édesanya eleve
háztartásbeli és/vagy
fiatalkorú

Anya
2012

van munkája,
örömmel tölti el, tanult
azért, hogy ide jusson
vagy 1989 óta
stabilan ugyanazon a
munkahelyen
dolgozik, az egész
munkaerőpiaci
jelenlétnek van egy
pozitív íve,
“hivatásként” éli meg

van munkája, de nem
éli meg “hivatásként”,

munkanélküli tartós munkanélküli,
kilátások nélkül, negatív
történések között
megjelenik, nem tervez
tanulni vagy váltani,
helyzetét
reménytelennek érzi

Gyermek
2012

tanul és dolgozik,
vagy csak tanul, vagy
csak dolgozik, de
jövőképpel, olyan
helyen, amit szeretett
volna, amire büszke,
amiért eddig tanult

tanul vagy dolgozik,
de ezt külső
körülmények (szülői
elvárás, tanulmányi
eredményei vagy
anyagi lehetőségei)
alakították

nem tanul nem
dolgozik

munkanélküli, nem
tanul, amit tanult, az is
kényszerpálya volt,
elégedetlen vele, de
nincs szándékában
változtatni



OTTHON nagyfokú 
biztonságérzet

(++)

erősebb a 
biztonságérzet

(+)

erősebb a 
bizonytalanságérzet

(-)

nagyfokú 
bizonytalanságérzet

(--)

Anya
1989

saját lakásban
élnek, elégedettek
és nem tervezik a
változtatást

saját lakás,
bérlemény, szolgálati
lakás, házasszálló;
tervezik a
változtatást, de
elégedettek

másokkal együtt
élnek, vagy külön,
de nagyon rossz
feltételek között,
nem elégedettek

másokkal élnek együtt,
és a viszony terhelt,
rossz a kapcsolat a
felnőttek között vagy
extrém kicsi helyen,
zsúfoltan élnek

Anya
2012

volt építkezés,
felújítás,
elégedettek az
otthonukkal,
büszkék rá

lakáshelyzet
megoldott, néhány
esetben egyéb
rokon, eltartott velük
él, de ez nem okoz
gondot

korábbihoz képest
rosszabb
lakáshelyzet, pl.
hitelfelvétel vagy
válás
következtében

Gyermek
2012

saját lakás,
albérlet,
elköltözött, önálló
életet kezdett

átmenetileg
elköltözött,
kollégiumban él,
külföldön tanul

szülőkkel (egyik
vagy másik
szülővel) él
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7 dimenzió

https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1YC-
REqffWNN_0NAMOgOavU479MI8UH4g5-lzwDdC#rows:id=1



Anya 1989



„qualitative researchers spend their entire careers
learning and relearning a simple truth: Social
scenes will eventually yield their secrets to us, and
will do so without our bidding, but only if we take
our time, pay our respects, and are willing to lose
ourselves for a while”

Bryan C. Taylor, Thomas R. Lindlof



Köszönöm figyelmet!


