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1. A kutatási témaválasztás indoklása 
 

„Kezdettől fogva a népesedés nyomása volt közvetlen oka a 

haladásnak….Ez ösztönözte az embert a termelés állandó javítására, 

ez növelte ügyességét és értelmi képességeit.” 

Spencer 

 

 

A közelebbi- és távolabbi múlt gazdasági történései újra- és újra 

felvetették a demográfiai folyamatok jelentőségét, következményei 

szerteágazóságát. Gyakorló tanárként folyamatosan találkozik a 

szerző az egyes korcsoportok jellemzőinek változásával. Ezek 

továbbgondolása óhatatlanul felveti a kérdést: milyenek lesznek a 

jövő generációi? Hogyan alakul számuk és minőségük? Miként 

alakul értékrendjük? Hogyan tudnak megfelelni a munkaigényesség 

növekedésével egyre fokozódó tudásbéli igényeknek? Hogyan 

tudnak reagálni a válsághelyzetekre? Meg tudnak felelni a változó 

igényeknek? Az idevágó szakirodalom tanulmányozása közben 

megkerülhetetlen volt a népesedési folyamatok és a gazdasági-jogi 

környezet változásának kapcsolata. Ez az egyes szociálpolitikai 

döntések után bekövetkező születés-szám változáskor bizonyult 

nyilvánvalónak.  

 Ugyanakkor egyre inkább kikerülhetetlennek bizonyul a 

demográfiai folyamatok következményeinek az eddiginél 

hatékonyabb kezelése. Az idő-korlát is egyre szűkebbnek mutatkozik 

(gondoljunk csak az 1953–54-ben született generációk egyre 

közeledő kikerülésére az aktív keresők köréréből, illetve az ebből 

következő adó-és járulék-kiesésre). A gazdasági folyamatokban 
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nemrég bekövetkezett változások is megerősítették a népesség 

kvantitatív és kvalitatív jellemzőinek fontosságát. 

 A témában elég sokáig személyes oldalról is érintve az átlagosnál 

szélesebb körben volt alkalmam tapasztalni az érintettek magán-

véleményét. A napi gyakorlatból adódó kérdések összegződtek és 

kiegészültek a szakmai ismeretek bővülésének szükségességével. Így 

alakult ki a jelen dolgozat irányultsága: az előrejelzési módszerek 

eszköztárának bővülése, és ezen belül is a demográfiában 

használatos eljárások változása. Mindezt abból a megközelítésből, 

hogy a különböző módszerekkel előrejelzett folyamatok milyen 

gazdasági változásokat indukálnak. A demográfiai folyamatok 

közelmúltban és a jelenben is lezajló változásai, ezek gazdasági 

kihatásai folyamatosan aktuálissá teszik a témát. A köztudatba 

elsősorban a Nyugdíj-Alapok egyensúlyának fenntarthatósága és 

ennek megoldási módozatai kerültek. A kezelése annál is 

időszerűbb, mert a Ratkó-korszakban született korosztályok egy-két 

éven belül elérik a nyugdíj-korhatárt. A témával foglalkozók is 

emiatt a halandóságra, illetve a nyugdíj-rendszer reformjára irányuló 

megoldásokat kerestek. A 2009-es gazdasági válság bebizonyította, 

hogy a globalizáció a gazdasági folyamatok káros következményeire 

is kiterjed, illetve a problémák nagy része a demográfiai 

folyamatokra vezethető vissza. A népesség elöregedése komoly 

nehézségeket okoz a fejlett országokban. Ezzel párhuzamosan 

ugyanakkor a globalizáció a megoldásban is új lehetőségeket kínál. 

Igaz ez a népesség számbeli és minőségi változásaira is. A 

hagyományos gazdaság-filozófiai felfogás szerint a népesség-

növekedésének új, ösztönzendő forrása a nemzetközi 

vándormozgalom. Ez ismét a demográfia egyik területe. Ugyanakkor 

nem elhanyagolható a hazai gyermekvállalási hajlandóság 

ösztönzése sem.  
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2. Kutatási háttér és módszertan  
 

A dolgozat célja egyrészt az, hogy bővítse a szerző elméleti és 

gyakorlati ismereteit a témában, másrészt összekapcsolja az 

ismertetett elméleteket az empirikus kutatásokkal és azok 

eredményeivel, valamint saját kérdőíves felméréssel új 

összefüggéseket tárjon fel és igazolja azokat. 

 A gazdaság mindennapi életbe leszűrődő hírei és következményei 

egyre gyakrabban a demográfiai folyamatokra és hatásaira 

irányították (továbbá a hatások kezelésének állandósuló nehézségei) 

figyelmemet.  

 

A kutatás megalapozását történeti és összehasonlító adatgyűjtéssel 

kezdtem. Ennek során az idevágó szakirodalmat dolgoztam fel, a 

következő fő szempontokhoz igazodva:  

 a népesség számának alakulását és gazdasági 

kihatásait magyarázó elméletek elkülönítése és 

csoportosítása fő megközelítések szerint 

 az elméletek időbeli fejlődésének bemutatása  

 az elméletek összevetése a hazai gyakorlattal 

 

A kutatás következő szakaszában feltáró vizsgálatot folytattam, mely 

az alábbi területekre terjedt ki:  

 másodlagos adatgyűjtést végeztem a lezajlott főbb 

demográfiai folyamatokról, a gyermekvállalási 

hajlandóság és halandóság alakulásáról 

 a közelmúltban elvégzett, azonos területre irányuló 

kérdőíves felmérések és attitűd-vizsgálatok (valamint 

ezek rendszerezése) 
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 családdal és gyermekvállalással kapcsolatos jogi 

szabályzás, és ennek változása  

 primer kutatást folytattam a gyermekvállalás 

motivációiról és ennek változásáról 

 

Az empirikus felmérés első felvétele 2001-ben történt a Budapesti 

Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai karán, kevert 

módszerrel. Ezt a gyakorlatban úgy valósult meg, hogy az első és 

második évfolyam véletlenszerűen kiválasztott csoportjaiban az 

önként vállalkozó hallgatók töltötték-, illetve töltették ki a 

kérdőíveket. A kitöltés névtelenül zajlott. Az utólagos tapasztalatok 

alapján a csoportokban teljes körűen megtörtént a válaszadás. Ezen 

felül még a hallgatók a saját ismeretségi körükben is végeztek 

kitöltetést. A műhelyvitán elhangzottak alapján, a reprezentativitást 

biztosítandó a felmérés második fázisában a csoportokból is 

egyszerű véletlen kiválasztással kerültek a hallgatók a 

megfigyelésbe, és a többi kérdőív kimaradt a vizsgálódásból. A 

felvett válaszok nagy száma (több mint 1000 használható kérdőív 

érkezett be) lehetővé tette a másodszori válogatást is, mely a 

kérdőívek sorszámai alapján, az Excell-generálta véletlen számok 

segítségével történt. A mintavételi mód következményei egyfelől 

előnyösnek, másfelől hátrányosnak bizonyultak. Az előnye abban 

állt, hogy tekintettel a kérdések magánjellegű és elég személyes, 

illetve intim témát érintő természetére, nagy segítséget jelentett az, 

hogy a hallgatók személyes ismeretségben álltak a felmérést végző 

személlyel. A megkérdezett, több mint 1000 kérdésekre válaszoló 

vállalkozó közül csak egy jelezte a kérdések számára 

magántermészetű voltát. Hátránya abban áll, hogy a válaszadók 

összetétele nem felel meg pontosan a teljes népességének. Ezért a 

levont következtetések csak korlátozottan (a budapesti főiskolás 

hallgatókra) érvényesek, és nem is alapulnak rajtuk tézisek. A 

felvétel ideje ugyan nem a legfrissebb, de tekintettel arra, hogy 
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egyrészt a befejezett termékenységre kérdez rá, másrészt az akkor 

megkérdezett fiatalok nagy része most kerül a gyermekvállalási 

korba, így az akkor kinyilatkozott értékrendjük, terveik esetleges 

változása a makroszintű adatokkal ellenőrizhető. Ezen felül még a 

megismételt felvétellel összevetve nyomon követhető a fiatalok 

kiválasztott körének attitűd-változása, ami erős jelzés-értékű.  

 A kérdőív összeállításában a szakirodalom feldolgozása során 

felmerült kérdések, a másodlagos adatgyűjtés közben észlelt 

tapasztalatok és vélelmezett összefüggések, folyamatok feltárása volt 

a célom. A kérdések megfogalmazását a tesztelés során helyenként 

módosítottam a jobb érthetőség és a pontosabb válasz érdekében.  

A minta és a teljes népesség összetételének eltérése a mintavételi 

mód következménye, valamint azé a szemponté, hogy a 

gyermekvállalásban leginkább érintett korosztályokról minél 

pontosabb válaszokat kapjak. 

 A második kérdőíves felmérés 2011-ben készült, ugyanolyan 

módszerrel, mint a tíz évvel korábbi. A megkérdezettek köre 

változott csak: A Budapestin Gazdasági Főiskola Kereskedelmi- és 

Vendéglátóipari Karának hallgatói közül kerültek ki. 

 

Az adatok elemzéséhez az SPSS 17.0 és 19.0 változatú 

programcsomagot használtam, a grafikonok elkészítéséhez az 

EXCEL 2007-es változatát. Az elemzési módszerek közül a leíró-

statisztikai eszközöket, többváltozós korrelációs mutatószámokat, 

faktor- és klaszter-analízist, trendszámítást, sztochasztikus 

kapcsolatokon alapuló eljárásokat használtam. 
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3. Az értekezés célja és felépítése 
 

Az értekezés a gyermekvállalási hajlandóság (és ennek 

következtében a népességszám) alakulását, valamint az erre ható 

tényezőket, és a demográfiai folyamatok következményeit vizsgálja. 

A demográfiai folyamatok közül a termékenység (élveszületések 

számára) és azt ezt befolyásoló jogi környezet kerül kiemelten 

bemutatásra.  

 Hogyan alakultak a demográfiai folyamatok nemzetközi és hazai 

szinten (és ezeket a tendenciákat előrevetítve milyen lesz várható 

alakulásuk a jövőben)? Az eddigi elméletek hogyan magyarázták a 

népességszám alakulását és ezekre alapozva hogyan vázolták fel a 

jövő alternatíváit? 

 Feltárhatók-e olyan objektív és szubjektív tényezők, amelyek 

szignifikánsan befolyásolják a gyermekvállalási hajlandóságot? A 

különböző elméletek milyen tényezőket nevesítenek? Ezek hogyan 

képeződnek le és működnek a hazai társadalomban?  

 Az elmélet és a másodlagos adatgyűjtés során nyert átfogó 

folyamatokat vázoló információk után a gyakorlat bemutatása 

következik. A közelmúlt hasonló kérdőíves felméréseit olyan 

szempontból is áttanulmányoztam, hogy milyen magatartás-fomákat, 

értékrendeket azonosítottak, ezek hogyan hatnak a termékenységre, 

illetve kapcsolhatók-e valamely ismertetett elmélethez. A kutatások 

ismertetésekor igyekeztem őket úgy összekapcsolni, hogy 

bemutassák az összefüggésekben bekövetkezett, avagy bekövetkező 

változásokat. 

 Az adatgyűjtés, és a kérdőíves felmérés során a következő 

kérdésekre kerestem a választ: 
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 az elméletek változása hogyan követi a demográfiai 

folyamatokét (utólagosan magyarázzák-e azokat, 

vagy előre is jelzik őket) 

 mennyire tud a demográfiai elméletekre támaszkodni 

a gazdaságpolitika 

 mi okozza a termékenység időbeli és területi 

különbségeit 

 a szociál- és családpolitika eszköztára mennyire 

hatékonyan tudja befolyásolni a gyermekvállalási 

hajlandóságot 

 milyen előrejelzési módszerek alkalmazhatók a 

demográfiában 

 a hazai és a nemzetközi gyakorlat ezek közül 

melyeket alkalmazza  

 a termékenység és halandóság milyen nagyságrendjét 

vetítik előre a vizsgált-, illetve az általánosan elterjedt 

eljárások 

 mik az előrejelzett demográfiai folyamatok 

következményei 

 a társadalom és még inkább a gazdaság hogyan tudja 

kezelni ezeket a kihívásokat 

 

A kérdések megválaszolásához abból kell kiindulnunk, hogy a 

demográfiai folyamatok közül a születéseknek van meghatározó 

szerepe. A házasságkötések hatása fokozatosan csökken az európai 

gyakorlatban, a halálozás biztosan bekövetkező esemény (noha 

paraméterei nem elhanyagolhatóak), a nemzetközi vándorlás 

egyenlegének jövőbeni alakulása nagyon bizonytalan. A 

gyermekvállalási hajlandóság önmagában ugyan az egyének döntési 

körébe tartozik, nem függetleníthető a társadalmi környezettől, és a 

gazdasági feltételektől. Ennek bemutatására és igazolására szolgált a 

kérdőíves felmérés. 
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Az értekezés hét fejezetre tagolódik: 

 az első fejezet a dolgozat bevezetése, fogalmi 

megalapozása 

 a közelmúltban lezajlott nemzetközi folyamatok 

összefoglalása a második fejezetben található 

 a harmadik fejezet tartalmazza a család- és 

gyermekekkel kapcsolatos jogi szabályozás 

változásait, ezek költségvetésre gyakorolt hatását  

 az elméleti háttér kritikai ismertetése és a 

magyarországi gyakorlattal való összevetése szerepel 

a negyedik fejezetben  

 a korábbi empirikus kutatások rendszerezése és 

vázolása követi az ötödik fejezetben 

 a demográfiai folyamatok vázolása után a gazdasági 

szférával való kölcsönös kapcsolatának vizsgálata 

következik (hatodik fejezet),  

 majd ismét empirikus területre tér a dolgozat (hetedik 

fejezetben a kérdőíves felmérések eredményeinek 

összefoglalása).  
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4. A kutatás új és újszerű megállapításai 
 

A kutatás főbb megállapításait a következő fő területekhez 

kapcsolódnak:  

 hazánk gazdasági és demográfiai folyamatainak 

helye Európában, és ennek változása 

 a magyarországi folyamatok és a rendszerváltás 

kapcsolata 

 a demográfiai és gazdasági folyamatok, szabályzó-

változások kölcsönhatásai  

 

 

4.1 Hazánk gazdasági és demográfiai folyamatainak helye 

Európában, és ennek változása  

 

A népességszám változásának trendje a tudományokban, illetve a 

köznapi életben kétféle összefüggésben jelenik meg napjainkban: 

egyrészt globálisan, másrészt inkább a Föld északi féltekéjére 

vonatkoztatva. E két szempont egymással ellentétes. A globális 

megközelítésben Földünket túlnépesedés fenyegeti, ennek összes 

káros következményével együtt (élelmiszerhiány, 

népességvándorlás), a fejlett országokban viszont a már 

tapasztalható vagy előrejelzett népességfogyás (társadalmi 

ellátórendszerek finanszírozása, bevándorlás). 

 Az egyes országok népességszámát alapvetően három fő 

demográfiai folyamat együttesen alakítja: a termékenység, a 

halandóság, és a vándorlási különbözet. A dolgozatban kiemelten 

foglalkozunk a termékenységgel, érintőlegesen (előrejelezhetőségi 
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szempontból) a halandósággal, a vándorlások pedig nem tartoznak 

a jelen vizsgálódások tárgyába.  

 A legegyszerűbb termékenységi mutató (Teljes Termékenységi 

Arányszám) 2000-től vizsgálva Észak-Európában mutatja a 

legmagasabb szintet, ezt egyik európai régió szintje sem éri el 

2050-ig. Az előrejelzés időtartama alatt az élveszületési arányszám 

szerinti sorrend többször átrendeződik. Az átlagot általában Észak 

és Nyugat emeli, míg a többiek általában csökkentik. Délé és 

Keleté hasonló lefutású: rövid emelkedés után csökkenés, majd 

emelkedés és stagnálás. Magyarország a sereghajtók közül 2015 

körül kerül csak ki, és csak 2050-re éri el alulról az európai átlag 

szintjét. 

 A halandóságnál hasonló folyamatok figyelhetők meg, mint a 

termékenységnél, de a jelenség dinamikája sokkal 

kiegyensúlyozottabb (a természetéből adódóan). Az európai szint 

(kvázi átlagos) és a dél-európai szint szinte tökéletesen 

függvényszerű. A kelet-európai és a magyar végig az átlag 

(európai) fölött alakul, bár meg kell jegyezni, hogy az előrejelzés 

szerint a hazai kevésbé fog romlani. Itt is sorrend-átrendeződés 

figyelhető meg: a kezdeti fiatal népesség miatt az alacsony nyugat- 

és dél-európai mutató gyorsan emelkedik (a kelet-európaival 

nagyjából megegyező mértékben), 2015 után az észak-európai 

várható a legkedvezőbbnek.  

 Összességében továbbra is várhatóan folytatódni fog Európában 

a népesség fogyása, területi ingadozásokkal: legkésőbb és 

legkisebb mértékben Északon, legnagyobb mértékben Keleten. 

Magyarország európai viszonylatban kedvezőtlen-, a kelet-európai 

országokhoz képest viszont kedvezőbb helyet foglal el. 

Megállapíthatjuk, hogy a két ismertetett alapvető demográfiai 

folyamat eredményeként legnagyobb arányú fogyás várható Kelet-

Európában, legkisebb pedig Észak – és Nyugat-Európában. Ezen 

tendenciák megállapítása, és további részletezése a magyarországi 
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folyamatokra a népesség (aktív keresők) számának alakulása és 

ennek következményei szempontjából kiemelten lényeges. 

 

II..((aallaappoozzóó))  ttéézziiss::  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ggaazzddaassáággii  hheellyyzzeettee  

vváállttoozzaattllaannnnaakk  mmoonnddhhaattóó  aazz  eeuurróóppaaii  oorrsszzáággookk  kköörréébbeenn  aazz  eeggyy  

ffőőrree  jjuuttóó  GGDDPP  ééss  aa  mmuunnkkaannééllkküülliissééggii  rrááttaa  aallaappjjáánn  11998800  óóttaa  

 

Az általánosan elfogadott gyakorlat szerint a nemzetgazdaság 

teljesítménye és az életszínvonal mérésére az 1 főre jutó GDP-t és a 

munkanélküliségi rátát alkalmazva, a folyamatok tendenciáinak 

jobb követhetősége érdekében ötévenként elvégezve a klaszter-

analízist hazánk csoporttársai változatlanok. Ezt erősítik meg az 

elvégzett további tesztelések: 

 a főbb európai országok említett gazdasági 

mutatóinak eloszlása 1980 óta különbözik 

szignifikánsan régiónként (Kruskal–Wallis-teszt 

alapján)  

 a mutatók értékei és a régió szerinti besorolás között 

szignifikáns a kapcsolat mindegyik évben (-, F-

próba alapján) 

Pesszimista értelmezésben nem sikerült kitörnie hazánknak a volt 

szocialista országok köréből, ám a klaszter-csoporttársakat 

megvizsgálva inkább úgy interpretálhatnánk, hogy sikerült együtt 

fejlődnünk (és sajnos hanyatlanunk is) a többi európai országgal. 

  

22..ttéézziiss::  HHaazzáánnkk  ddeemmooggrrááffiiaaii  hheellyyzzeettee  aazz  eellmmúúlltt  éévvttiizzeeddbbeenn  

vváállttoozzaattllaann  EEuurróóppáábbaann  aa  TTeelljjeess  TTeerrmméékkeennyyssééggii  AArráánnyysszzáámmmmaall  

ééss  aa  SSzzüülleettéésskkoorr  VVáárrhhaattóó  ÁÁttllaaggooss  éélleettttaarrttaammmmaall  mméérrvvee  

 

Klaszter analízissel elvégezve a főbb európai országok 

csoportosítását a teljes termékenységi arányszámuk és a születéskor 
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várható átlagos élettartamuk alapján a főbb hazai demográfiai 

folyamatok relatívan változékonyabbnak írhatók le. 1980-tól 

kezdődően, szintén ötévenként elvégezve a csoportosítást 

termékenység és halandóság terén többször felzárkóztunk az 

európai mintához. A termékenység és a halandóság 2005-ben 

mutatott fokozódó régió-specifikus jellemzőket. Pontosítva a 

számításokat, évenként megvizsgálva a demográfiai mutatók 

specifikusságát: 

 1998 óta különbözik szignifikánsan a 

gyermekvállalási hajlandóság-, 1993 óta a 

halandóság régiónkénti eloszlása (Kruskal–Wallis-

teszt alapján) 

 a demográfiai mutatók értékei és az ország földrajzi 

hovatartozása között szignifikáns a kapcsolat 2000 

óta (-, F-próba alapján) 

 

 

4.2 A magyarországi folyamatok és a rendszerváltás kapcsolata 

 

Ezek szerint a korábban megkezdődött gyermekvállalási 

hajlandóság-csökkenés tovább folytatódott a rendszerváltás után is. 

 

33..ttéézziiss::  aa  rreennddsszzeerrvváállttááss  nneemm  vváállttoozzttaattttaa  mmeegg  sseemm  aa  hhaazzaaii  

tteerrmméékkeennyyssééggii--,,  sseemm  aa  hhaallaannddóóssáággii  ffoollyyaammaattookk  ((44..ttéézziiss))  ttrreennddjjéétt  

 

Ugyan a termékenységi arányszám emelkedést mutat a 2003-as 

mélyponttól kezdődően, de ennek fordulópont-mivoltát, és a 

tendencia tartósságát az idősor tesztelése nem igazolta (nem 

bizonyult sem szintváltó, sem tendencia-fordító outliernek).  
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A T(eljes) T(ermékenységi) A(rányszám) felbontása outlierekre és 

előrejelzése 

 

1. ábra 

 

A teljes- és a női népesség halandóságában nem sikerült semmilyen 

fajta outliert sem kimutatni, viszont a férfi népességre igen. 

 
A női népesség születéskor várható átlagos élettartamának felbontása 

outlierekre és előrejelzése 

 

2. ábra 

 

1992 szintváltó (trendfordító) évnek bizonyult a halandóságot 

nemenként külön-külön vizsgálva: a férfi népesség születéskor 

várható átlagos élettartama azóta folyamatosan javul 

 

date

Q1.80 Q1.81 Q1.82 Q1.83 Q1.84 Q1.85 Q1.86 Q1.87 Q1.88 Q1.89 Q1.90

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Original uncorrected series - Model 1 (Tramo-Seats)

Final trend - Model 1 (Tramo-Seats)

Lower conf idence limit f or Forecasts - Model 1 (Tramo-Seats)

Upper conf idence limit f or Forecasts - Model 1 (Tramo-Seats)

Forecast of  orig. uncorr. series (with Tramo model) - Model 1 (Tramo-Seats)

date

Q1.80 Q1.81 Q1.82 Q1.83 Q1.84 Q1.85 Q1.86 Q1.87 Q1.88 Q1.89 Q1.90
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76
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84

Original uncorrected series - Model 1 (Tramo-Seats)

Final trend - Model 1 (Tramo-Seats)

Lower conf idence limit f or Forecasts - Model 1 (Tramo-Seats)

Upper conf idence limit f or Forecasts - Model 1 (Tramo-Seats)

Forecast of  orig. uncorr. series (with Tramo model) - Model 1 (Tramo-Seats)
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A férfi népesség születéskor várható átlagos élettartamának felbontása 

outlierekre és előrejelzése 

 

3. ábra 

 

 

4.3 A demográfiai és gazdasági folyamatok, szabályzó-

változások kölcsönhatásai 

 

Az életvitel költségeinek (ár-hatás) figyelmen kívül hagyásával a 

fajlagos termelékenység növekedése emeli a jövedelemadó-

alapokat (a bérköltség és a profit-adóalap növekedésén keresztül). 

Ezáltal ceteris paribus (járulékráták mellett) növekszik a befizetett 

járulék-tömeg. 

 

55..ttéézziiss::  aa  tteerrmmeelléékkeennyysséégg--nnöövveekkeeddééss  aazz  eeggyyiikk  ffoorrrráássaa  aa  nnöövveekkvvőő  

sszzoocciiáálliiss--  ééss  jjáárruulléékk--kkiiffiizzeettééssii  iiggéénnyyeekknneekk    

 

A nemzetgazdasági szintű termelékenység-növekedés közvetetten a 

háztartások szintjén is jelentkezik: a közvetlen és közvetett 

jövedelem-transzfereken keresztülbefolyásolja a jövedelmüket. 

date
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Final trend - Model 1 (Tramo-Seats)

Lower conf idence limit f or Forecasts - Model 1 (Tramo-Seats)

Upper conf idence limit f or Forecasts - Model 1 (Tramo-Seats)

Forecast of  orig. uncorr. series (with Tramo model) - Model 1 (Tramo-Seats)
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Makroszintnél maradva az 1 főre jutó jövedelem emelkedik. Ez 

lehetőséget teremt a háztartásoknak, hogy növeljék 

megtakarításaikat (feltételezve a megfelelő 

befektetési/megtakarítási lehetőségeket, államkötvény-piacot és a 

háztartásoknál változatlan megtakarítási hajlandóságot). A 

költségvetés szempontjából ez az Államháztartási- és Nyugdíjalap- 

hiány finanszírozásának eszköze. Magyarországon a háztartások 

nettó pénzügyi pozíciója kedvezőbb, mint a fejlett bankrendszerrel 

rendelkező országokban, így is hozzájárulhatnak az államadósság 

finanszírozási terheinek csökkentéséhez azzal, hogy az állam külső 

finanszírozási igényét csökkentik. Mikroszinten az egyéni 

belátástól és hajlandóságtól függően ez kiegészül még azzal a 

lehetőséggel, hogy a munkajövedelmüket kiegészíthetik a 

háztartások a kamat-jövedelemmel. Ennek feltételeit a 

következőkben határozhatjuk meg: ne legyen negatív a reálkamat 

(alacsony legyen az infláció), álljon rendelkezésre fejlett pénzügyi 

közvetítő-rendszer (változatos megtakarítási formák), illetve a 

lakosság rendelkezzék pénzügyi kultúrával (a háztartást érintő 

gazdasági döntések – befektetés/hitelfelvétel kockázata, jövőbeli 

várható jövedelem – következményeit tudja előrebecsülni). 

 

66..ttéézziiss::  aa  ccssaallááddddaall//ggyyeerrmmeekkvváállllaalláássssaall  kkaappccssoollaattooss  kköözzvveettlleenn  

kkööllttssééggvveettééssii  jjuuttttaattáássookk  hhoosssszzúú  ttáávvoonn  kköözzvveetteetttt,,  öösszzttöönnzzőő  hhaattáásstt  

ggyyaakkoorroollnnaakk  aa  ggyyeerrmmeekkvváállllaalláássii  hhaajjllaannddóóssáággrraa  

 

A gyermekvállalási hajlandóságot közvetlenül érintő költségvetési 

eszköz a családi pótlék, a gyermekgondozási támogatás és az 

anyasági támogatás. Ezek egy főre jutó nominálértéke jobban 

emelkedett, mint a születésszám. A mutatókat pontosítva a 

termékenységet a teljes termékenységi arányszámmal mérve 

viszont 1990 óta ötévenkénti átlaggal számolva először lassult a 

csökkenés üteme, aztán kissé emelkedett. A tendencia tartóssága 
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ilyen hosszú adatsorból nem dönthető el egyértelműen, továbbá a 

juttatások ösztönző hatása sem egyértelmű. Mindenesetre a 

kérdőíves felmérés közvetetten megerősíti a leírtakat, több oldalról 

is:  

 egyrészt a válaszadók anyagilag sem 

elhanyagolhatónak tartották a támogatások összegét 

 a GYES (biztosítottaknak a GYED, TGYÁS) 

lehetővé teszi, hogy családon belül oldják meg az 

érintettek a gyermek nevelését, ellátását  

 közvetve jelzés értékű a társadalom értékrendjéről 

(támogatja a gyermekvállalást, illetve a 

gyermeknevelés költségeit nemzetgazdasági szinten 

elismeri) 
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5.A kutatás eredményeinek felhasználási 

területei 
 

Dolgozatomban a gazdaság és a demográfia kapcsolatával, illetve a 

demográfia területén használható előrejelzési módszerekkel 

foglalkozom. Lehetőséget látok a primer és a szekunder kutatás 

során szerzett tapasztalatok, megismert elméletek és statisztikai 

módszerek hasznosítására az oktatásban: új oktatási anyag részeként, 

segédanyag készítésének témájaként, esetleges szakdolgozati- és 

TDK-tevékenység támogatására tudom felhasználni.  

 

A primer felmérés lehetőséget ad követéses vizsgálatra: egyrészt 

újabb megkérdezettek bevonásával a gyermekvállalási hajlandóság 

terveinek változását, másrészt a megkérdezettek ismételt 

megkeresésével a tervek megvalósulásának követését. Érdeklődésre 

tarthat számot az újabb, a témában végzett felmérések eredményeivel 

való összevetés, az esetleges eltérések okainak feltárása. A 

gazdasági-jogi környezet felgyorsuló változásai még fontosabbá 

teszik a motivációs okokra ható tényezők követését. 

 

A gyermekvállalást befolyásoló szempontok a családpolitikát 

irányítók figyelmére is számot tarthat, illetve felhívja a folytonosság 

és a következetesség érvényesítésének fontosságát.  
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További kutatási célok 
 

A disszertáció központi kérdése a termékenység és gazdasági 

következményei. Amint annak kiemelése a bevezetésben is 

megtörtént, a gyermekvállalási szokások változnak, nemcsak 

nemzetközi szinten, hanem Magyarországon is. Ez önmagában is 

szükségessé teszi a folyamatok állandó követését, másrészt újabb 

tudományos elméletek és módszerek jelentkezése is indokolja a 

demográfiai folyamatok tendenciáinak és következményeinek 

felülvizsgálatát.  

A tézisek következményeinek bővített vizsgálata célszerű:  

 a gyermekvállalási hajlandóságot elemző elméletek 

újdonságainak követése  

 az életkor emelkedésével csak a gyermekvállalás 

kezdete, vagy a többi szakasz is későbbre tolódik-e. 

Ez a fiatal- és időskori eltartottsági ráta alakulása és 

gazdasági következményei miatt érdeklődésre tarthat 

számot. 

 további kvalitatív kutatásokat igényelnek a dolgozat 

megismert korlátai, egyrészt a vizsgálódások eddigi 

kereteit és mélységeit meghaladó területekre való 

kiterjesztésére, másrészt az időbeli változások 

követésére. 

 a szociális ellátórendszerrel kapcsolatos vonatkozások 

(gyermekvállalással kapcsolatos juttatások, nyugdíjak 

államháztartásra gyakorolt hatása) modellezése a 

változékony gazdasági környezet és jogi háttér miatt 

meghaladja a dolgozat kereteit, de kiteljesítené azt 



Lovasné Avató Judit: Gazdaság és demográfia – doktori értekezés tézisei 

22 

 

 az ismertetett termékenységi és halandósági 

folyamatok Magyarországon belül az egyes 

régiókban, illetve kistérségekben hogyan alakultak, 

mutatnak-e földrajzi sajátosságokat 

 a bevezetett jogi változások hatásainak kimutatása és 

követése 

 felmerült faktor-analízissel a gyermekvállalást 

ösztönző tényezők kimutatása európai és hazai 

szinten, és ezen alapulva egy többváltozós regressziós 

modell kidolgozása a hatások számszerűsítésére 
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I.Rationale of the research 
 

The nearly- and the farther past economic changes brought up 

again the significance of the demographic processes, the 

complexcity of its consequences. The author faces the change of 

the age groups' features continuously as a practising teacher. 

Thinking further along this brings up the question inevitably: what 

kind the coming generations will be? How do their number and 

their quality develop? As what do their values develop? How can 

they meet to the knowledge intestine claims intensifying 

continually with the increase of the labour intensive? How can they 

respond to the crisis situations? Can they be equal to the changing 

claims?  

During the examination of the specialized literature was 

conspicuous the connection between the demographic processes 

and the change of the economic-legal environment. This proved to 

be obvious when the number of the live-births encreased after 

social-policy decisions.  

The more efficient treatment of the consequences of the 

demographic processes seems  rather inescapable. The time bar 

looks increasingly narrower. Think only the generations was born 

is 1953-54, and their evasion approaching continually from the 

circle of active earners, and the due to it the tax- and contribution 

falling out. The recently ensued changes  in the economic processes 

confirmed the importance of the population's quantitative and 

qualitative features. 

Personally involved in the subject matter, I had the chance to 

experience the personal opinion of those interested in a wider circle 
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than the average.The questions arising out of daily practice were 

sumarized and supplementes with the necessity of expansion of 

professional knowledge. The trend of the present paper took shape 

so: the expansion of the toolbar of the forecast methods, and within 

this the changes of provedures used in dempgraphy.  

The topic is continuosly current because of the past and recent 

demographical changes and their influence on the economy. The 

sustainability of the balance of the pension founds and the solution 

methods of this got into the common knowledge primarily. Its 

treatment it more timely, because the Ratkó-generation attain the 

pension age limit inside one or two years. Because of this, the ones 

study this topic are searching for solutions for mortality and the 

reform of the pension system.  The 2009 economic crisis proved 

that the globalization expands on the deleterious effects of the 

economic processes, and that the big part of the problems can be 

traced back to the demographic processes. The population ageing 

causes serious difficulties in the developed countries. At the same 

time however, the globalization offers new opportunities in the 

solution. This is true for the population's numerical and qualitative 

changes. The international wanderer movement is the new, source 

of his population increase to be motivated according to the 

traditional economy philosophy notion. This belongs to the 

demography again. The stimulation of the domestic inclination to 

have children is not negligible at the same time. 
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II.Research background and methodology 
 

The news and consequences of economy appeared in everyday life 

turn my attention to demographic processes and its results (and, in 

addition, the difficulties of the treatment of these results which 

seem to become steady).  

The research background and methodology are based on Babbie 

method fundamentally. I supported the delineation of the 

international and domestic demographic processes of the recent 

past with secondary data collection in the course of the research. I 

wrote the international and national literature up, dealing with the 

theories, forecast methods and economic consequence, and 

consiedered relevant by the domestic experts of the topic. 

Analysis of the literature extended to:  

 separation and organization of the theories about the 

tendency of the number of population, based ont he 

main subjects  

 the chronological development of the theories 

 comparing the theories to the national practice  

 

I analysed the temporal establishment of the inclination to have 

children based on empirical research. The first uptake happened in 

2001 on Budapest Business School College of International 

Management and Business with mixed method. This was put into 

practice in such a way that it is first and the listeners undertaking 

voluntarily spent it in the groups of second class selected 

randomly-, they had the questionnaires filled in concerned. The 

filling in was going on anonymously. The reply occurred overall in 
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the groups based on the subsequent experiences. Sits up yet on this 

the students the own ismerettségi you finish in their circle filling. 

They were over on his basis on the workshop debate, the 

representativeness to be ensured they got with a plain chance 

selection from the groups in the second phase of the survey the 

students into the watch, and the rest of the questionnaires were left 

out from the investigation. The big number of the recorded answers 

(more, than 1000 useful questionnaires arrived) made the second 

selecting possible. This happened in such a way that the Excell 

function random-generated-numbers from among the ordinal 

numbers of the questionnaires, and I digested these with 

mathematical-statistical methods.  

The consequences of the sampling manner on the one hand for 

beneficial one, they proved to be harmful on the other hand. Its 

benefit consisted in it, that with a look the questions private and 

rather personal, its nature affecting an intimate topic concerned, it 

reported big help, that the listeners were doing in personal 

acquaintance with the person making the survey. The asked, more 

than from among 1000 entrepreneurs answering questions only an 

signaled it for the questions private nature. Its disadvantage 

consists in the respondents' combination not suiting his full 

population exactl. Because of this the deducted inferences one 

limited only (the Budapest collage students onto) valid, and theses 

are not based on them. The time of the uptake come on not the 

freshest one, but in view of the fact that it asks about the finished 

fertility on the one hand, the big part of the young persons asked 

then gets into the undertaking age now on the other hand, like this 

it then declared their values, the potential change of their plans with 

the macro level data verifiable. The attitude change of the young 

persons' selected circle, which is strong one with a mark value, is 

traceable compared with the repeated uptake yet in addition to this. 
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Questions, the experiences observed during the secondary data 

collection and presumptive contexts occurred to the compilation of 

the questionnaire in the course of the processing of the literature, 

the exploration of processes was my aim. I modified the draughting 

of the questions here and there in the interest of the right 

intelligibility and the more accurate answer in the course of the 

testing.  

The difference of the combination of the sample and the full 

population is the consequence of the sampling manner, and that of 

that viewpoint, that from the age groups affected mostly in the 

undertaking at what let me receive more accurate answers. 

The second questionnaire survey was conducted in 2011, with a 

method just like that, than with the ten years earlier. The asked its 

circle changed only: it was the students of the Budapest Business 

School College of Commerce, Catering and Tourism. 

I have carried out the analysis of the empirical data primarily with 

statistical methods, for which I have used Microsoft Excel and 

SPSS 16.0 programs. From among the analysis methods the 

descriptor statistics devices, multiple variable correlational indices, 

factor and I used a cluster analysis, a trend calculation, stochastic 

procedures being based on contacts. 

 

 

III.Purposes of the research, structure of the 

dissertation 
 

The aim of the paper on the one hand it, how the author should 

expand his theoretical and practical knowledge in the topic, 

connects the outlined theories to the empirical researches on the 
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other hand and they its results, and let it reveal new contexts with 

an own questionnaire survey and justifies them.  

I have examined in my dissertation the statistical methods 

applicable in demographic processes (focused on fertility). On one 

hand I have intended to find responses to what kind of changes was 

induced in the methodology of analyzing the fertility and the 

forecasting methods of life expectancy at birth and of total fertility 

rate. 

 

I examined the practice on the other hand: the application of the 

forecast of fertility, and the contact of the economy with the 

demographic processes (emphasizing the legal regulation and his 

consequences).  

I have intended in my research work to find responses to the 

undermentioned questions: 

 How the demographic processes developed on an 

international and domestic level (and what their 

expected establishment will be like in the future 

projecting ahead these tendencies)?  

 How the theories until now explained it the 

population his establishment and how his coming 

alternatives were outlined building upon these? 

 Can be revealed objective and subjective factors like 

that, that significantly the inclination to have 

children is influenced? The different theories what 

kind of factors are named? 

 The hypotenuse gained in the course of the theory 

and the secondary data collection the presentation of 

the practice follows informations sketching 

processes. The similar questionnaire surveys of the 

recent past how values were identified, how these 
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affect the fertility? Happened in these contexts, or 

changes happen? 

 How forecast methods are applicable in the 

demography? The domestic one and the 

international practice from among these which ones 

applies? 

 What are the consequences of the forecast 

demographic processes? The society and then how 

the economy can handle these challenges rather? 

We have to leave from it to responding to the questions, that from 

among the demographic processes the births play a determining 

role. The effect of the marriages decreases gradually in the 

European practice, the mortality event taking place certainly 

(although his parameters cannot be neglected), the future 

establishment of the balance of the international wandering very 

vague. 

The inclination to have children belongs to the individuals' decision 

circle though merely, cannot be made independent because of the 

social environment, and because of the economic conditions. The 

questionnaire survey was used for the presentation of this and his 

justification. 

The dissertation divides up into seven chapters:  

 the first chapter is the introduction of the paper, its 

conceptual foundation 

 in the second chapter took place in the recent past 

the summary of international processes 

 the third chapter is connected to the family and 

children on a delegate trace in time legal regulation. 

 the critical review of the theoretical background, the 

presentation of his systematisation and temporal one 

shaping up figure in the fourth chapter 
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 the systematisation of the previous empirical 

researches and sketching them follow it in the fifth 

chapter 

 int he sixth chapter the examination of the mutual 

contact of truth follows sketching the demographic 

processes with the economic sphere  

 the paper regains an empirical area again then (in 

seventh chapter the summary of the results of the 

questionnaire surveys) 
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IV. New and novel observations of the research 
 

The more capital statements of the research are attached to the next 

main areas:  

 the economic and demographic processes of our 

homeland compared with the European ones 

 the connection of the Hungarian processes and the 

political transformation 

 the interactions of the demographic and economic 

processes, control changes 

 

 

4.1 The place of the economic and demographic processes of 

our homeland in Europe, and the change of this 

 

The the trend of the population-change nowadays appears int he 

science and in ordinary life in a context of two kinds: on the one 

hand globally, on the other hand referring rather onto the northern 

hemisphere of the Earth. These two viewpoints are conflicting with 

each other. Overpopulation threatens our Earth in the global 

approach with its all damaging effects (food shortage, population 

wandering), but in the developed countries the population is 

decreasing (immigration financing of the provision systems). 

Three main demographic processes determine the single countries' 

population number: the fertility, the mortality, and the international 

wandering difference. We emphasizedly deal with with the fertility, 

tangentially (from a viewpoint of forecasting) with the mortality, 
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the international wanderings do not belong to the object of the 

present investigations though. 

The plainest fertility indicator (Total Fertility Rate) from 2000 

shows the highest level examined in North Europe, the level of 

anyone of the European regions does not attain this until 2050. The 

order according to the live birth ratio is rearranged repeatedly under 

the time span of the forecast. North and West raise the average 

while the others reduce it generally generally. South and East have 

similar running down: decreasing after short elevation, rising then 

and stagnation. Hungary emerges from the rearguards only circa 

2015, and onto only 2050 attains from below the level of the 

European average.  

About the mortality, similar processes to the fertility can be 

observed, but the dynamics of the phenomenon much more 

balanced. The European level (quasi average) and the Southern 

European level quasi perfectly function-like. The East European 

and the Hungarian are trending over the (European) average, 

although it is necessary to mention, that the domestic one will be 

spoiling less according to the forecast. Here order restructuring can 

be observed: because of the initial young population the low West 

and a Southern European indicator rises quickly (in the measure 

being equal to the East European roughly), after 2015 the North 

European expected one for the most favourable one. 

Expectedly the popultaion’s decrease will continue in Europe, 

regional one will continue in Europe, with regional fluctuation: at 

the latest and in a smallest measure in the North, in a largest 

measure in the East. Hungary in European relation takes 

unfavourable space up, but compared to the East European 

countries, the position of Hungary is more favourable. We may 

establish that the two outlined fundamental demographic processes 
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the decreases with a largest proportion is expected in Eastern 

Europe, the in North- and Western Europe. 

The statement of these tendencies and its additional detailing is 

emphasized essential to the processes in Hungary – tendencies of 

the number of the population (active employed) and its 

consequences.  

 

TThheessiiss  11  ((uunnddeerrllyyiinngg  tthheessiiss))::  HHuunnggaarryy''ss  eeccoonnoommiicc  ssiittuuaattiioonn  ccaann  

ccaallll  ccoonnssttaanntt  aammoonngg  tthhee  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  

uunneemmppllooyymmeenntt  rraattee  aanndd  GGDDPP  ppeerr  ccaappiittaa  ssiinnccee  11998800  

 

 

The universally accepted method to measure the national economy 

and living standard is to view the unemployment rate and GDP per 

capita. Based on this and this and in every five years done cluster 

analysis – for the sake of the processes can be better followed –, the 

companions of Hungary are constant. The done additional testings 

fix this: 

 the distribution of the main European countries' 

mentioned economic indicators differs significantly 

since 1980 by region (based on Kruskal–Wallis test) 

 between the values of the indicators and the 

classification according to the region significant the 

contact in all years (based on an , F test) 

 

In pessimistic interpretation our homeland cannot break out the 

circle of post-communist countries, although by examining the 

cluster-mates we may give the explanation, that we succesfully 

developed (and unfortunately declined) together with the rest of the 

European countries. 
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. 

 

TThheessiiss  22::  oouurr  ccoouunnttrryy’’ss  ddeemmooggrraapphhiiccaall  ccoonnddiittiioonn  hhaassnn’’tt  

cchhaannggeedd  mmeeaassuurreedd  wwiitthh  tthhee  ttwwoo  mmeennttiioonneedd  iinnddiiccaattoorr  aammoonngg  tthhee  

EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  

 

Grouping the main European countries' with cluster-analysis for 

their Total Fertility Ratio and their Life Expectancy at Birth the 

more capital domestic demographic processes relatively for more 

unsettled one can be written down. 

From 1980, by five-years intervals Hungary caught up with the 

European sample doing the grouping on the space of fertility and 

mortality many times. The fertility and the mortality showed 

increasing specific regional characteristic in 2005. We may claim 

the successors correcting the calculations, year by year examining 

the specific of the demographic indicators: 

 since 1998 the distribution of the inclination to have 

children, since 1993 the distribution of mortality has 

diveraged by regions (based on Kruskal–Wallis test) 

 between the values of the demographic indicators 

and the country's geographical affiliation significant 

the contact since 2000 (based on , F test) 

 

 

4.2 The connection of the Hungary processes and the regime 

change 

 

According to these the decrease of the inclination to have children, 

wich had begun earlier, continued longer after the regime change. 
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TThheessiiss  33::  TThhee  ppoolliittiiccaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddiidd  nnoott  mmooddiiffyy  tthhee  ttrreenndd  

ooff  nneeiitthheerr  tthhee  ddoommeessttiicc  ffeerrttiilliittyy,,  nnoorr  mmoorrttaalliittyy  pprroocceesssseess  ((TThheessiiss  

44))..  

 

Though the fertility ratio shows an increase beginning from the 

nadir in 2003, but the turning point nature of this and the testing of 

the time series did not justify the durability of the tendency (not 

proven neither level shift, neither transition change outlier).  

 
The forecast and the detection of T(otal) F(ertility) R(ate) 

 

 

1. figure 

In the tendency of the mortality of the whole population I could not 

prove any kind of outlier, however, I was succesful in the case of 

man population. 

 
The forecast and the detection of L(ife) E(xpectancy) at B(irth) for women 
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Forecast of  orig. uncorr. series (with Tramo model) - Model 1 (Tramo-Seats)
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2. figure 

 

1992 proved to be a level bills (trend transformator) year, examined 

the mortality gender separately: the average life expectancy at birth 

of the man population improves continuously since then.  

 
The forecast and the detection of L(ife) E(xpectancy) at B(irth) for men 

 

3. figure 

 

 

 

4.3 The interactions of the demographic and economic 

processes, control changes. 
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With leaving the the expenses of the conduct (price-effect) out of 

consideration, the increase of the specific productivity raises the 

income tax bases (through the increase of the wage costs and the 

profit tax base). Hereby ceteris paribus (beside contribution rates) 

the paid contribution mass is growing. 

 

TThheessiiss  55::  PPrroodduuccttiivviittyy  ggrroowwtthh  iiss  aa  ssoouurrccee  ooff  ggrroowwiinngg  ddeemmaanndd  

ffoorr  ssoocciiaall  aanndd  ddeemmaanndd  ppaayymmeenntt  

 

The economy-wide productivity growth is indirectly also present 

by the household level: affects through the direct and indirect 

income transfers the incomes. Staying on macro level, the per 

capita income rises. This is an opportunity for households to 

increase their savings (assuming a suitable investment / savings 

opportunities, the government bond market and constant propensity 

to save). To the budget this means the tool of financing the deficit 

of the budget and pension funds. In Hungary, the household’s net 

financial position is more favorable than in the countries with 

developed banking system, thus can contribute to reducing the 

burden of financing the public debt with reducing the need of the 

government for external financing. At the micro level – depending 

on individual consideration and inclination – this may completed 

by the possibility to supplement the incomes from work with 

incomes from interest. The conditions can be determined in the 

followings: do not have a negative real interest rates (low 

inflation), availability of advanced financial intermediary system (a 

variety of forms of savings), and people who possess financial 

literacy (the consequences of the economic decisions, affected the 

household – investment/credit risk, expected income – can be 

estimated in advance). 
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TThheessiiss  66::  TThhee  bbuuddggeettaarryy  aallllooccaattiioonnss  rreellaatteedd  wwiitthh  tthhee  

ffaammiillyy//iinncclliinnaattiioonn  ttoo  hhaavvee  cchhiillddrreenn  hhaavvee  aann  iinnddiirreecctt,,  lloonngg  

ddiissttaannccee  iinncceennttiivvee  eeffffeecctt  oonn  tthhee  iinncclliinnaattiioonn  ttoo  hhaavvee  cchhiillddrreenn  

 

The child benefit, the child care support and the matrilineal support 

are the budgetary devices affecting the inclination to have children 

directly. The nominal value of them rose better per capita, than the 

birth rate’s.  

The durability of the tendency from a data line with length like this 

cannot be decided unambiguously, furthermore the incentive effect 

of the allocations is not unequivocal. The questionnaire survey 

confirms in many ways the ones written down: 

 on the one hand, the respondents considered the sum 

of the supports one which cannot be neglected 

materially 

 the maternity leave (for assured the maternity 

benefit, TGYÁS) makes it possible that those 

involvved solve the children’s uprising and supply 

inside family 

 indirectly mark value from the society's values 

(favours to have children, acknowledges the 

expenses of educating children on national 

economic level). 

 

 

 



Judit Lovasné Avató: Economy and demography: the economic aspects 

of the demographic changes in Hungary 

49 

 

V. Possible applications of the research results 
 

I deal with the contact of the economy and the demography, 

forecast methods which can be applied concerned on the area of the 

demography in my discussion. I see an opportunity in the course of 

the primer one and the secondary research onto the utilisation of 

acquired experiences, recognised theories and statistical methods in 

the education: as the part of a new educational substance, the topic 

of the making of an ingredient, potential szakdolgozati- and I can 

make use of it for the support of a TDK activity. 

The primer survey provides an opportunity for a following 

examination: on the one hand newer asked his withdrawal the 

change of the plans of the inclination to have children, on the other 

hand the asked repeated with the search of the fruition of the plans 

his following. Onto interest truth may consider a number the 

reasons of a comparison, the potential differences with the results 

of the newer, surveys made in the topic his exploration. The 

accelerating changes of the economic-legal environment make the 

following of the factors affecting the motivational reasons even 

more important. 

The viewpoints influencing the undertaking the family policy onto 

leaders' attention may keep a number, calls it for the validation of 

the continuity and the consistency concerned his importance. 


