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A kutatási kérdés

• Hogyan hatottak a rendszerváltást kísérő társadalmi és 

intézményi változások a gyermekvállalási döntésekre, a 

gyermekszámra és a szülések időzítésére?

• Adatforrás: HÉV → panel és eseménytörténet



A tanulmány szerkezete

• 1. Termékenységi trendek, gazdasági-
munkaerő-piaci folyamatok

• 2. Módszertan
• 3. Szüléstörténetek a HÉV-ben
• 4. A szülések bekövetkezési valószínűségének 

vizsgálata (regressziós elemzés)



1. Demográfiai és gazdasági-munkaerő-piaci 

környezet

• Csökkenő termékenység 
– halasztó és mulasztó magatartás
– a nők átlagos életkora szüléskor 1990 és 2005 között 3 

évvel nőtt (első gyermek: 4 év)
• 2000 óta már nem csökken a gyermekvállalási kedv
• Rendszerváltás: jelentős átalakulás az oktatási és a 

munkaerő-piaci rendszer szerkezetében 
• Iskolázottság és munkaerő-piaci státus szerinti heterogenitás
• Gyakori változások a családtámogatási rendszerben



2. Módszertan

• Eseménytörténeti elemzés
– retrospektív adatok 2007-tel bezárólag
– személy-periódus adatbázis (megfigyelés: egy személy 

ismérve egy adott évben)
• Szelektált minta: 659, 1950 és 1979 között született nő, 

összesen 19.278 eset
• Regressziós elemzések: 1965 és 1979 között születettek 

(1992-ben 13-27 évesek): szüléseik többsége a 
rendszerváltás utánra esik

• Eredmények: súlyozott becslések



3. Szüléstörténetek a rendszerváltás után

• 1950 és 1979 között születettek, ötéves kohorszok
• A szüléstörténetüket a rendszerváltásig befejezők →

kontroll-csoport (1950-1964)
• Az 1960-64-ben születettek korán kezdték, de a náluk 

idősebbeknél később fejezték be a szüléskarriert 
(iskolázottságtól függetlenül)

• Az 1965-1979 között születettek körében a szüléskori 
átlagos életkor számottevően magasabb (és még 
növekszik…) 

• A diplomásoknál figyelhető meg leginkább a halasztó 
magatartás



4. A szülések bekövetkezési 
valószínűsége: regressziós elemzés

• Három regressziós modell: a gyermek sorszáma 
szerint

• Függő változó (dummy): az adott sorszámú születés 
megtörtént-e?

• Fő magyarázó változók: iskolázottság és életkor 
interakciója

• A modellek az 1., 2. és 3. sorszámú szüléshez 
tartozó kockázati periódus adatait használják

• Táblázat: a diszkrét eseménytörténeti modell 
logisztikus regressziós becslései 



 1. gyermek 2. gyermek 3. gyermek 

Legmagasabb  iskolai végzettség (ref. kat. érettségi alatt  
  érettségi 11.963 (1.741) -10.322 (-0.857) -3.521 (-0.235) 
  diploma 15.95 (2.173) -1.145 (-0.091) -104.702 (-1.496) 
Életkor 1.957 (4.757) 0.734 (1.501) -0.382 (-0.640) 
Életkor négyzete -0.041 (-4.678) -0.016 (-1.683) 0.003 (0.322) 
Interakciós változók 
  érettségi*életkor -1.256 (-2.238) 0.695 (0.800) 0.077 (0.081) 
  érettségi*életkor 
négyzete 0.030 (2.647) -0.011 (-0.715) 0.001 (0.046) 
  diploma*életkor -1.541 (-2.748) 0.015 (0.017) 6.573 (1.453) 
  diploma*életkor 
négyzete 0.035 (3.197) 0.002 (0.098) -0.102 (-1.409) 
Dolgozik -1.141 (-1.396) -1.524 (-3.501) -0.831 (-1.792) 
Munkanélküli 0.212 (1.002) -0.068 (-0.260) -0.670 (-1.608) 
Reálkeresetek (2000-es 
forintban mérve) 0.050 (2.739) 0.012 (0.593) 0.033 (0.913) 
Házas 1.620 (6.493) 0.701 (1.707) -1.196 (-2.073) 
Élettársi kapcsolatban 
él 0.106 (0.519) -0.334 (-1.399) -0.030 (-0.069) 
       
Megfigyelések 
(személy-évek) száma 1694  790  903  
Megfigyelt személyek 
száma 191  154  128  
Pseudo R2 0.129  0.0516  0.114  
 



Az első szülés becsült korspecifikus
valószínűsége az iskolai végzettség szerint
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Eredmények 

• Az érettségivel nem rendelkező nők húszas éveik elején-
közepén szülik az első gyermeket, kicsi a szóródás

• Az érettségivel nem rendelkezőkhöz képest az 
érettségizett és diplomás nők
– első gyermekvállalási hajlandósága lassabban nő az 

életkorral (halasztás)
– életkor-gyermekvállalási profilja laposabb, nagyobb a 

szórás
• A munkaerő-piacra visszatérők kisebb valószínűséggel 

vállalnak újabb gyermeket
• A kedvező életszínvonal-kilátások ellene hatnak mind a 

halasztó, mind a mulasztó magatartásnak


