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1. Kutatási előzmények, a téma indoklása 

1.1. A téma relevanciája 

Ez a disszertáció azt vizsgálja meg, hogy Magyarországon a különböző életeseményeknek milyen hatása 

van a szubjektív jólétre. Ennek a kérdésnek a vizsgálata nagy érdeklődést váltott ki a nemzetközi 

tudományos közegben. Sokak szerint a szubjektív jólét a demográfiai változások motorja lett a jelenlegi 

fejlett társadalmakban, mivel az egyéneket ma a “boldogság keresése” érdekli a leginkább (Billari, 2009; 

Caldwell és Schindlmayr, 2003; Hobcraft, 2006). Így a disszertáció témája hozzájárulhat a nagyobb 

makroszintű folyamatok megértéséhez is. Például, Billari (2009) azt a hipotézist fogalmazta meg, 

miszerint a termékenység csökkenésének az az oka, hogy a gyermekvállalás nem teszi kellően boldoggá 

az embereket. 

Ez a disszertáció az életút paradigmát használja elméleti keretként, amely azt hangsúlyozza, hogy az 

egyéni szintű életutak hozzá tudnak járulni a makrószintű változások megértéséhez. Ezen elmélet 

alapján, az egyének a demográfiai változások ágensei, így a makrószintű demográfiai változásokat 

kutatóknak az egyéni szinten történő döntések formálódását kell vizsgálniuk (Elder, Johnson és 

Crosnoe, 2003; Hitlin és Kirkpatrick, 2015; Kok, 2007). Az egyéni döntések vizsgálata alapján érthető 

meg például a termékenység csökkenése vagy a korai nyugdíjba vonulás elterjedése is. Így a kutatásom 

egyik kiemelt célja az, hogy felderítse a makrószintű demográfiai folyamatok mögött meghúzódó 

mikrószintű mechanizmusokat.  

Továbbá a szubjektív jólét változásának a vizsgálata fel tudja hívni a figyelmet azokra a csoportokra is, 

amelyek nagyobb kockázatnak vannak kitéve egy adott életszakaszban (Ferraro és Shippee, 2009). 

Mivel ez életutak egyre instabilabbá és kiszámíthatatlanabbá váltak, az egyes életesemények hatása is 

egyre heterogénebb lett (Kohli, 2007; Macmillan, 2005). Továbbá az életút elmélet kihangsúlyozza azt 

is, hogy az egyes életszakaszok szorosan összefüggnek egymással. Így a társadalmi csoportok eltérően 

tapasztalhatják meg ugyanazt az életeseményt, mivel e társadalmi csoportok eltérő előnyöket és 

hátrányokat halmoznak fel az életűk során (Kohli, 2007; Kok, 2007). Így ez a kutatás az egyes 

életesemények különböző csoportokra gyakorolt heterogén hatását is megvizsgálja. Például külön 

figyelmet szentel az egyedülálló szülők helyzetének tárgyalására, valamint az önkéntesen és nem 

önkéntesen nyugdíjba vonulók összehasonlítására. E disszertáció ezen csoportok vizsgálatán keresztül 

az életút során kialakuló egyenlőtlenségeket is vizsgálja.  

Bár a nemzetközi kutatásokban az életesemények szubjektív jólétre gyakorolt hatása iránt egyre 

növekvőbb az érdeklődés, mi még keveset tudunk erről a témáról Magyarországra vonatkoztatva. 

Azonban a kérdés vizsgálata kiemelkedően fontos lenne, mivel általában Magyarországon az egyik 

legalacsonyabb a szubjektív jólét az OECD országok közül (Guriev és Zhuravskaya, 2009). Érdekes 

továbbá, hogy a gazdasági fellendüléssel párhuzamosan általában növekedni szokott a szubjektív jólét 

átlaga is, Magyarországon azonban a 1980 és 2004 közötti gazdasági javulás a szubjektív jólét 

csökkenésével járt együtt (Sacks, Stevenson és Wolfers, 2010). Továbbá Magyarország eltér gazdasági, 
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társadalmi és kulturális tekintetben is a sokat vizsgált (többségben nyugat európai) országoktól, ami 

feltehetően a korábbi kutatásokhoz képest eltérő eredményekhez vezethet az életesemények és a 

szubjektív jólét kapcsolatának a vizsgálatakor. .Például Magyarországon alacsonyabb az életszínvonal, 

amely korlátozhatja az egyéneket a “boldogságuk keresésében” (Draxler és Van Vliet, 2010; Manning, 

2004; Polese és mtsai., 2014). Így ez a disszertáció külön figyelmet fordít a magyar kontextus 

tárgyalására. Végezetül, Magyarországon még senki sem kísérelte meg az életesemények és a szubjektív 

jólét közötti oksági viszony megbecslését, annak ellenére, hogy a nemzetközi szakirodalomban egyre 

kifinomultabb módszerekkel kutatják a témát (Baetschmann, és mtsai., 2016; Balbo és Arpino, 2016; 

Sironi és Billari, 2013).  

A korábbi hazai kutatások a témában jellemzően statisztikai együtt járások vagy keresztmetszeti 

elemzéseken alapultak. (Hajdu és Hajdu, 2013; Lengyel és Janky, 2002; Molnár és Kapitány, 2006; 

Murinkó, 2007). Ez a kutatás először használja a párosítás módszerét a magyar helyzet vizsgálatára. A 

longitudinális adatokon történő párosítási módszerrel már bizonyos események (például a 

gyerekvállalás) hatását vizsgáltak a nemzetközi irodalomban, azonban a nyugdíjba vonulás hatását így 

még nem kutatták.  

1.2. Kutatási kérdések 

A fentebb leírt célok eléréséhez a következő kutatási kérdéseket fogalmaztam meg: 

Az első kérdés azt tárgyalja, hogy hogyan hat a gyermekvállalás az általános szubjektív jólétre 

Magyarországon. Ez a kérdés további alkérdéseket is tartalmaz, e szerint a gyermekvállalás hatását 

nemcsak (1/a) általában vizsgáltam, de külön (1/b) a szülő neme szerint és (1/c) a gyerekek száma szerint 

is.  

A második kérdés a nyugdíjba vonulás általános szubjektív jólétre gyakorolt hatását méri fel magyar 

viszonylatokban. Itt is két alkérdést különítettem el. Először is megvizsgáltam, hogy milyen hatása van 

a (2/a) nyugdíjba vonulásnak általában. Majd összevetettem, hogy (2/b) milyen eltérő hatása van a 

nyugdíjba vonulásnak azokra, akik ezt az életeseményt önkéntesen vállalták azokhoz képest, akik a 

munkaerő-piaci helyzetüknél fogva szorultak ki a munkaerőpiacról, és mentek nyugdíjba.  

Végül ez a disszertáció azzal kérdéssel is foglalkozik, hogy az egyes háztartási életciklusok, hogyan 

befolyásolják az egyes életterületekkel való elégedettséget. A következő életciklusok hatását vizsgálom 

meg; (3/a) fiatal, gyermek nélküli; (3/b) társsal és fiatal, gyerekkel együttélő; (3/c) társsal és idősebb, 

gyerekkel együttélő; (3/d) egyedülálló szülő; (3/e) középkorú, gyermek nélküli; (3/f) időskorú, gyermek 

nélküli, társsal élő; és végül (3/g) időskorú, gyermek és partner nélkül élő. Továbbá a következő 

életterületekkel való elégedettséget vizsgáltam: elégedettség az élete eddigi alakulásával, jövőbeli 

kilátásokkal, életszínvonallal, családi kapcsolatokkal, egészségi állapottal, munkával, lakással, 

lakókörnyezettel, jövedelemmel és mindent egybe vetve az élettel. 

Mind a három kérdéssel egy külön empirikus fejezetben foglalkozom. Így az első és a második fejezet 

egy adott életesemény hatását vizsgálja a szubjektív jólétre, nevezetesen a gyermekvállalást és a 
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nyugdíjba vonulást. Ezekben a fejezetekben a szubjektív jólét az élettel való általános elégedettséget 

méri. Ennek a két tanulmánynak az az előnye, hogy longitudinális adatbázist használ, amely pontosabb 

statisztikai becslést tesz lehetővé (lásd a következő fejezetben). Ezzel szemben a harmadik tanulmány 

nemcsak az élettel való általános elégedettséget méri, hanem lehetővé teszi az egyes életterületekkel 

való elégedettség vizsgálatát is. Azonban ez a tanulmány egy keresztmetszeti adatbázist használ, amely 

torzítottabb becslést eredményezhet. Így a harmadik és a másik két tanulmány kiegészítik egymást, 

mivel az első kettő a longitudinális adatbázisnak köszönhetően pontosabb becslést tud adni az oksági 

kapcsolatokra, amíg a harmadik elősegíti az egyes események hatásának mélyebb megértését a többféle 

életterületekkel való elégedettség vizsgálatával kapcsolatban. 

1.3. Adatok 

A fentebb leírt három kutatási kérdést különböző adatbázisokon vizsgáltam. Az első és a második kérdés 

tárgyalásához egy longitudinális, amíg a harmadik kérdés vizsgálatához egy keresztmetszeti kutatás 

adatait használtam.  

Longitudinális adatok: 

Az első és a második empirikus tanulmány elemzése az Életünk Fordulópontjai panel vizsgálat négy 

hullámán alapszik. Az első hullám adatainak felvételére 2001-ben, a másodikra 2004-ben, a harmadikra 

2008-ban és végül a negyedikre 2012-ben került sor. A disszertáció azonban csak azoknak a 

hullámoknak az adatait használja, amelyben a szubjektív jólétre vonatkozó kérdés szerepel (ez az első, 

második és a negyedik hullám). Az első hullám adatai reprezentatívak voltak a magyar 18-75 év közötti 

lakosságra. A későbbi hullámokban minden vizsgálat során kiegészítették a lekérdezettek körét az újabb 

és újabb fiatal korosztállyal. Így az utolsó hullám a 18-86 év közöttiek válaszait tartalmazta.  

A longitudinális adatokra jellemző a minta egy részének a lemorzsolódása. Ebben a kutatásban a kezdeti 

válaszadónak (16363 fő) csak a fele (8103 fő) vet részt az utolsó hullámban is. A lemorzsolódás 

leggyakoribb oka a válaszmegtagadás volt. Az első és a második hullám között a minta 6%-a 

morzsolódott le válaszmegtagadás miatt, amíg ez az arány 11%-ra nőtt a negyedik hullámra. Azonban 

a minta előnye a többi longitudinális kutatáshoz képest az, hogy alacsony az új, ismeretlen helyre történő 

költözés miatti lemorzsolódás (8%). A lemorzsolódás – a többi hiányzó adathoz hasonlóan – torzítást 

okozhat az eredményekben. Ennek kezelésére szelektív lemorzsolódást kompenzáló súlyokat 

használtam a becslések során (bővebben a súlyokról lásd Bartus [2015]). 

Keresztmetszeti adatok: 

A harmadik tanulmány adatai 1000 fős, országos, véletlenszerű mintavételen alapulnak, felvételüket az 

Ipsos Zrt. munkatársai végezték 2014 márciusában. A kérdőívet Neulinger Ágnes, Melles Katalin és 

Radó Márta állította össze.  

A megkérdezett személyek mindig a háztartások főbevásárlói voltak, azonosításuk a következő kérdés 

segítségével történt: „Önöknél a család melyik tagja szokott leggyakrabban bevásárolni (a vásárlási 
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listát elkészíteni), ki dönt a vásárlásról?” E szűrőkérdésre azért volt szükség, mert elemzésünkben a 

kezelést egy háztartás szintű kérdés adja (háztartás életciklusa), azonban a kimeneteli változóját (a 

szubjektív jólét) csak egyéni szinten lehet mérni. A háztartástagok közül azért a főbevásárlót kérdeztük 

meg, mert valószínűleg ez a személy tud általában a legjobban beszámolni a háztartás bevételeiről, 

kiadásairól és helyzetéről. 

Az adatfelvétel során az egyének neme, kora, családi állapota, (ha volt) társuk kora, illetve (ha volt) a 

háztartásban élő gyermekek száma és kora alapján meghatározott tíz életciklus szakaszhoz 100-100 főt 

választottunk, annak érdekében, hogy mindegyik megfelelő elemszámmal legyen jelen a mintában. A 

rétegzett mintavételnek köszönhetően, azonban mintánk nem volt reprezentatív az ország teljes 

lakosságára. Az elemzéshez az Ipsos munkatársai által létrehozott súly változót használtuk, amely 

lehetővé tette, hogy következtetéseket vonjunk le az országos jólét alakulásáról. 

2. A felhasznált módszerek 

Tanulmányom célja az életciklus és a szubjektív jólét között fennálló oksági viszony feltérképezése a 

Rubin- Holland modell alapján (Holland, 1986; Rubin, 1974, 1978), amit gyakran használnak fogalmi 

keretként a hatásvizsgálatok során. Ezen elméleti keret alapján a kulcsváltozókat kezelésnek (itt 

életcikluscsoportba tartozás) és kimenetelnek (itt szubjektív jólét) hívjuk.  

Az oksági következtetések levonásához elméletileg össze kellene vetni egy adott életciklusba tartozó 

egyén szubjektív jólétét azzal a szubjektív jóléttel, amivel akkor rendelkezne, ha egy másik 

életcikluscsoportba tartozna. Tekintettel arra, hogy egy egyén egyszerre csak egy életcikluscsoportba 

tartozhat, ezért ez az összehasonlítás nem valósítható meg a gyakorlatban (ezt nevezik az 

ökonometriában identifikációs problémának) (Imbens és Wooldridge, 2009; Kézdi, 2004). 

Amíg a tényellentétes változás értéke nem adható meg, addig ennek a változásnak a várható értéke 

megbecsülhető a kísérleti elrendezés segítségével. A kísérleti elrendezés egyik legnagyobb előnye, hogy 

a kontroll csoport (akik nem kapták meg a kezelést) és a kezelt csoport (akik megkapták a kezelést) csak 

véletlenszerűen térnek el egymástól minden vizsgált és nem vizsgált változó szerint. Ezt a tulajdonságot 

az biztosítja, hogy a kísérlet során véletlenszerűen dől el, hogy ki kerül a kezelt, és ki kerül a 

kontrollcsoportba. Ennek köszönhetően a két csoport kimeneteli változójában mért különbség megadja 

a kezelés hatását.  

Mindez azonban – a kísérletek előnyös tulajdonságai ellenére – számos esetben nem valósítható meg, 

vagy nem előnyös az alkalmazása. Az így tervezett kutatás ugyanis gyakran túl idő- vagy pénzigényes. 

Továbbá számos kezelés nem végezhető el véletlenszerűen a vizsgálati alanyokkal, hiszen ennek 

gyakran morális vagy politikai akadálya van, máskor pedig egyszerűen a kezelést nem is lehet 

véletlenszerűen megvalósítani. Ez az utóbbi eset áll fenn a jelen kutatási kérdés esetében is, mivel a 

kutató nem döntheti el önkényesen, hogy ki szüljön gyermeket, és ki nem. Így az életciklusok hatásának 
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vizsgálatához nem használhatunk kísérleteket, csak megfigyelési adatokat elemezhettem (lásd Ho és 

szerzőtársai [2007] összefoglaló munkáját).  

A megfigyelési adatok esetében azonban a kezelt- és a kontrollcsoport alapvetően eltér egymástól 

(Rosenbaum, 2002). Így tekintettel arra, hogy a kezelés nem random történik, ezért a különböző 

életciklusba tartozó egyének szisztematikusan eltérnek egymástól. Emiatt – szemben a tervezett 

kísérletekkel – a megfigyeléses adatok esetében a kontroll- és a kezelt csoport kimeneteli változójának 

egyszerű összevetése nem megfelelő módszer a hatás becslésére. Esetünkben ez azt jelenti, hogy az 

adott életcikluscsoportba tartozó egyének alapvetően eltérnek más életcikluscsoport tagjaitól (például 

más az iskolai végzettségük), így a szubjektív jólét közötti eltérést nem csak az határozza meg, hogy 

különböző életcikluscsoportba tartoznak. 

Számos statisztikai módszer létezik arra, hogy miként lehet megfigyeléses adatokkal oksági 

következtetéseket levonni. Ezek közül ki lehet emelni a jól ismert regressziós módszereket, az 

instrumentális változók használatát, a longitudinális adatelemző módszereket, és a párosítási módszert. 

Ebben a disszertációban a párosítási és a regressziós módszer együttes alkalmazásával becsülök oksági 

kapcsolatokat.  

A párosítási módszerekkel lehetőség nyílik arra, hogy a megfigyeléses adatokkal a lehető legjobban 

lehessen reprodukálni egy kísérleti elrendezést (Diamond & Sekhon, 2013; DuGoff, Schuler, & Stuart, 

2014; Holland, 1986; Rubin, 1974; Stuart, 2010). Minden kezelt személyhez párosítunk egy vagy több 

nem kezelt személyt, aki(k) a kezelést leszámítva minden más tekintetben - amennyire csak lehet- 

hasonlít(anak) az adott kezelt személyhez. Vagyis az eredeti adatbázist leszűkítjük egy olyan 

adatbázisra, ahol a kontrollcsoport és a kezelt csoport az összes megfigyelhető változó szerint hasonló. 

A létrehozott párok eredményváltozóinak az összevetésével megbecsülhetjük a kezelés hatását. A 

párosítás elvégzésére többféle módszer létezik, amelyek közül ebben a disszertációban a genetikus 

párosítási módszert alkalmazom. Ennek a módszernek az az előnye, hogy jelentősen csökkenti a torzítást 

az eddigi párosítási módszerekhez képest (Diamond és Sekhon, 2013). 

A párosítási módszer csupán a megfelelő egyensúlyt teremti meg a kezelt és a kontrollcsoport között, 

vagyis a két csoportot hasonlóvá transzformálja a megadott változók szerint, azonban a párosítás 

önmagában még nem képes megbecsülni az oksági kapcsolatot – ehhez regresszióra vagy t-próbára van 

szükségünk. DuGoff és szerzőtársai (2014) érvelése alapján a párosítás után érdemes többváltozós 

regressziót használni, és bevonni a párosítás során használt kontrollváltozókat, mert ezzel is tovább 

javíthatjuk az egyensúlyt a kezelt- és a kontrollcsoport között. A szerzők ugyanakkor azt is kiemeli, 

hogy a párosítást mindenképpen el kell végezni a regressziós eljárás előtt, mivel pusztán a regresszió 

torzított becslést adhat. A torzítás regressziós becslés során akkor lép fel, ha nincsenek megfelelő párok 

a kontrollcsoport és a kezelt csoport elemei között (extrapolációból származó torzítás), vagy ha nem a 

megfelelő parametrikus modellt illesztettünk az adatokra (intrapolációból származó torzítás) (DuGoff 

és mtsai., 2014; Ho és mtsai., 2011; King és Zeng, 2006; Kuo, 2001).  



9 

 

Végezetül, amikor a longitudinális adatok elérhetőek voltak (az első és a második tanulmány esetében), 

akkor a párosítást longitudinális adatokon végeztem el. A longitudinális adatok használatával tudok 

kontrollálni az összes (megfigyelt és nem megfigyelt) időben állandó változóra (Allison, 1990), a 

párosítással pedig a megfigyelt változókra tudok kontrollálni. Így a longitudinális adatokon végzett 

párosítással közelebb kerülünk az oksági kapcsolatok megbecsüléséhez. Azonban még ezzel a 

módszerrel se tudok kontrolálni a nem megfigyelt időben változó tényezőkre. Így szenzitivitás 

elemzéssel teszteltem, hogy az eredményeimet mennyire befolyásolja az, hogy nem kontrolláltam 

minden lehetséges változóra (Rosenbaum, 2002). Azonban fontos kiemelni, hogy még ezek után sem 

tudok oksági következtetéseket levonni, csak becslést tudok adni ezek mértékére.  

3. Az értekezés eredményei 

3.1. A gyermekvállalás hatása az általános szubjektív jólétre 

Kutatási előzmények: 

A fejlődő országokban évtizedek óta a termékenységi ráta a természetes reprodukcióhoz szükséges érték 

alá szorult. Ez a jelenség mind a tudósokat, mind a politikusok figyelmét megragadta. Az elmúlt években 

egy új hipotézis merült fel ennek a jelenségnek a magyarázatára. Eszerint a termékenységi kedv azért 

csökkent, mert a potenciális szülők nem látják ezt az életeseményt kellően kielégítőnek (Aassve, Arpino 

és Balbo, 2016; Billari, 2009; Margolis és Myrskylä, 2015). Ennek megfelelően rohamosan elkezdett 

nőni azoknak a nemzetközi tanulmányoknak a száma, amely a gyerekvállalás szubjektív jólétre 

gyakorolt hatását vizsgálják. Az eddigi longitudinális adatokon végzett kutatások azt mutatták, hogy a 

gyerekvállalás általában pozitívan hat a szubjektív jólétre (Balbo és Arpino, 2016; Baranowska és 

Matysiak, 2011; Kohler, Behrman és Skytthe, 2005; Mikucka, 2016; Pollmann‐ Schult, 2014). Azonban 

a gyerekvállalás hatása eltérő lehet különböző helyzetekben. Például, a gyerekvállalás hatása időben 

változik, ahogy a gyermek felnő. Valamint az első és a későbbi gyerekek eltérő hatást váltanak ki a 

szüleikben. Végül a gyerekvállalásnak más hatása lehet a férfiakra és a nőkre nézve. (Angeles, 2010; 

Baetschmann és mtsai., 2016; Balbo és Arpino, 2016; Baranowska és Matysiak, 2011; Clark és mtsai., 

2008; Clark és Georgellis, 2013; Keizer, Dykstra és Poortman, 2010; Kohler és mtsai., 2005; Mikucka, 

2016; Myrskylä és Margolis, 2014; Pollmann‐ Schult, 2014) 

A gyerekvállalás szubjektív jólétre gyakorolt hatását négy elmélettel magyarázhatjuk meg. Először is a 

gyermek értéke elmélet szerint a gyerek a szülőknek különböző igényeit képes kielégíteni, így ez az 

elmélet pozitív kapcsolatot feltételez a két kulcsváltozó között (Hoffmann és Hoffmann, 1973). 

Másodszor, a pozitív következmények mellett a gyerekvállalásnak vannak költségei (pénzügyi, érzelmi, 

vagy időbeli költségek) is, így ez az életesemény negatív következményeket is maga után vonhat 

(Hansen, 2012). A költségek és a jutalom elmélete (angolul: demand and reward theory) szerint a 

gyerekvállalással kapcsolatos költségek és jutalmak képesek semlegesíteni egymást. Mivel a 

gyerekvállalásból eredő jutalmak csökkennek, ahogy a gyerek felnő, ezért a gyerekvállalás pozitív 
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hatása az idő múlásával csökken (Nomaguchi, 2012; Nomaguchi és Milkie, 2003; Umberson, 

Pudrovska, és Reczek, 2010). Végül alapérték-elmélet (angolul: set-point theory) szerint az egyének 

rendelkeznek egy beállítódással, amely meghatározza a szubjektív jólétük alapállapotát és ettől a szinttől 

csak ideiglenesen térnek el különböző életesemények hatására (Headey és Wearing, 1989; Kammann, 

1983; Lykken és Tellegen, 1996). Így a gyerekvállalás hatása csak ideiglenes. 

Eredmények: 

Általában ez a kutatás azt találta, hogy a gyerekvállalásnak Magyarországon pozitív és hosszantartó 

hatása van a szubjektív jólétre. Ez az eredmény hasonló néhány korábbi kutatási eredményhez 

(Baetschmann és mtsai., 2016; Mikucka, 2016; Pollmann‐ Schult, 2014), és alátámasztja a gyermek 

értéke elméletet (Hoffmann és Hoffmann, 1973; Nauck, 2007). Kutatásom alapján a gyerekvállalás 

hatása hosszú távon is pozitív, habár annak mértéke idővel csökken. Ez az eredmény összhangban van 

a költség és a jutalom elmélettel (Nomaguchi, 2012), de nem felel meg az alapérték-elmélet 

várakozásainak (Headey és Wearing, 1989; Kammann, 1983; Lykken és Tellegen, 1996). Végezetül a 

csökkentő hatást a magyar kontextus is kiválthatja. Ebben az országban ugyanis a szociális 

ellátórendszer - nemzetközi mércék szerint - hosszú ideig (3 évig) támogatja azt, hogy a szülők otthon 

maradjanak a gyerekkel. Ez rövidtávon csökkenti a gyerekvállalás költségeit, de hosszútávon rontja az 

otthon maradó szülő (általában a nők) munkaerő-piaci helyzetét (Bartus és mtsai., 2013).  

Kutatásom a gyerekszám szerint is megvizsgálta a gyermekvállalás hatását. Ez alapján mind az első, 

mind a második gyerek tartósan növeli a szubjektív jólétet. Ez az eredmény nemzetközi 

összehasonlításban kirívónak számít, mivel a korábbi kutatások közül csak Mikucka (2016) találta azt, 

hogy még a második gyerek születésének is van hosszú távú hatása. Továbbá ez az eredmény azt a 

kérdést is felveti, hogy miért ilyen alacsony a második gyereket vállalók aránya Magyarországon, ha 

még ez a gyerek is jelentősen hozzájárulhatna a szubjektív jólét növekedéséhez. Ennek a paradoxonnak 

a megértése már csak azért is lényeges lenne, mert Magyarországon az alacsony gyerekszám annak 

tudható be, hogy a második gyerekek nem születnek meg (Szalma és Takács, 2015). 

Végezetül megvizsgáltam a gyermekvállalás hatását a szülő neme szerint is. Azt találtam, hogy a nők 

rövid- és hosszútávon is jól járnak a gyermekvállalással. Ezzel szemben a férfiaknak csak rövidtávon 

nő meg a szubjektív jólétük, amíg hosszútávon a szubjektív jólétük visszaigazodik a gyermek születése 

előtti szinthez. Ez az eredmény összhangban van azzal, amit más közép-kelet-európai országokban 

találtak, pontosabban Lengyelországban (Baranowska és Matysiak, 2011) és Bulgáriában (Sironi és 

Billari, 2013). Ez az eredmény valószínűleg a régió sajátossága, mert ezeken az országokon kívül 

máshol nem találtak hasonló eredményt. Ugyanakkor ez az eredmény lényeges, mert a gyermekvállalás 

a szülők közös döntése, így mindkét nem tapasztalata lényeges a további gyerekek vállalásában (Aassve 

és mtsai., 2016). Így az az eredmény, hogy az apák nem lesznek boldogabbak, lehet, hogy hosszútávon 

hozzájárul az alacsony termékenységhez. Úgy vélem, hogy a jövőben ennek a kérdésnek a további 

vizsgálata fontos lenne.  
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Összefoglalva, Magyarországon annak vizsgálata, hogy hogyan változik a szubjektív jólét a 

gyerekvállalást követően, csak korlátozottan járul hozzá az alacsony termékenységi mutatók 

megértéséhez. Egyetlen olyan eredmény, amely megmagyarázhatná az alacsony termékenységet, az 

apákra történő hatás. Az apákra ugyanis csak rövidtávon hat pozitívan a gyerek érkezése, de hosszú 

távon ez az esemény nem befolyásolja őket. Azonban minden más itt vizsgált csoport pozitív 

változásokat él meg a gyermekek születését követően, és még a második gyermek megszületése is 

elégedettebbé teszi a szülőket. Így az alacsony termékenységnek Magyarországon feltehetően más oka 

van, mint a szubjektív jólét gyermekvállalást követő nem megfelelő alakulása.  

3.2. Nyugdíjba vonulás hatása az általános szubjektív jólétre 

Kutatási előzmények: 

Egyre nagyobb szakpolitikai érdeklődés váltott ki annak vizsgálata, hogy a nyugdíjba vonulás milyen 

szerepet játszik az egyén életében. Ennek az életeseménynek a hatása ugyanis segíthet a nyugdíjrendszer 

működésének az értékelésében. Napjainkban pedig a nyugdíjrendszer fokozott figyelmet követel az 

elöregedő társadalmakban. Ezekben az országokban ugyanis a nyugdíjrendszerek fenntarthatósági 

problémákkal küzdenek a költségvetés nyugdíjkiadásainak megtöbbszöröződése miatt. Azonban annak 

ellenére, hogy a nyugdíjba vonulás hatásának a vizsgálata kiemelten fontos téma, még mindig keveset 

tudunk mondani ennek az életeseménynek a szubjektív jólétre gyakorolt hatásáról. Az eddigi 

nemzetközi kutatásokban egymásnak ellentmondó eredményeket születtek. Továbbá számos tanulmány 

azt találta, hogy a nyugdíjba vonulás hatása dinamikusan változik a nyugdíjba vonulást követően, 

valamint ez a hatás lényegesen eltérhet a különböző társadalmi csoportok esetében (Henning és mtsai., 

2016; Luhmann és mtsai., 2012; Wang, Henkens és van Solinge, 2011). Ennek megfelelően ez a 

tanulmány a szubjektív jólét változását követi nyomon rövid- (0-3 évvel z nyugdíja vonulás után) és 

hosszútávon (8-11 évvel az eseményt követően). Valamint azt is megvizsgálom, hogy milyen eltérő 

hatása lehet a nyugdíjba vonulásnak azokra, akik önkéntesen vagy nem önkéntesen lépnek ki a 

munkaerőpiacról. 

Számos elméleti keret kínál magyarázatot a nyugdíjba vonulás szubjektív jólétre gyakorolt hatásáról. 

Az egyik ilyen elmélet a szerep elmélet (angolul: role theory), amely szerint a foglalkoztatottságnak 

központi szerepe van az egyén identitásának formálásában, és ennek megfelelően az egyén szerepének 

kijelölésében is. Ez alapján a szubjektív jólét csökkenését várhatjuk a munkaerőpiacról való kilépéstől, 

mivel ilyenkor az egyének elveszíthetik az egyik fontos szerepüket. Ezzel szemben a szerepkényszer 

elmélet (angolul: role-strain theory) szerint a munkaerőpiacról való kilépéskor az egyén megszabadul a 

munkahelyi elvárásoktól, ami a szubjektív jólét javulását okozhatja. Továbbá kiemelném még a 

folyamatosság-elméletet (angolul: continuity theory), amely szerint az egyén arra törekszik, hogy 

fenntartsa értékeit, önbecsülését és életstílusát, és ezért az inaktivitás a szubjektív jólét terén nem 

feltétlenül vezet változáshoz. (Kim és Moen 2001) Ezenkívül az előző fejezetben már ismertetett 

alapérték-elmélet, a gyermekvállaláshoz hasonlóan a nyugdíjba vonulásról is azt feltételezi, hogy 

nincsen hosszú távú hatása. Végezetül az erőforrás-alapú dinamikus perspektíva (angolul: resource-
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based dynamic perspective) elmélete azt hangsúlyozza, hogy a nyugdíjba vonulás hatását az egyén 

erőforrásai (például az iskolai végzettsége és hogy önkéntesen vagy nem önkéntesen vonul nyugdíjba 

az illető) fogják meghatározni (Wang és mtsai., 2011).  

Eredmények: 

Ebben az elemzésben azt találtam, hogy a nyugdíjba vonulásnak nincsen szignifikáns hatása a szubjektív 

jólétre Magyarországon. Ez az eredmény összhangban van számos nemzetközi kutatással (Henning és 

mtsai., 2016; Luhmann és mtsai., 2012; Wang, Henkens és van Solinge, 2011). Továbbá megerősíti a 

folytonosság elméletet, amely szerint az egyén a szubjektív jóléte fenntartására törekszik az életútja 

során. Az elemzésem visszajelzést ad a magyar nyugdíjrendszer működéséről. Ez alapján a nyugdíjba 

vonulás lehet akadálymentes egy olyan országban is, ahol az életszínvonal alacsonyabb. Továbbá a 

pozitív kapcsolat hiánya arra is felhívja a figyelmet, hogy az országban tapasztalható széleskörűen 

elterjedt korai nyugdíjazás oka nem az, hogy ez az életesemény elégedettebbé teszi az embereket.  

A nyugdíjba vonulás vizsgálatán túl ez a fejezet kitért a nyugdíjba vonulás önkéntességére is. A 

párosítást követően szignifikáns oksági kapcsolatot találtam a nyugdíjba vonulás önkéntessége és a 

szubjektív jólét változása között. Vagyis az önkéntes nyugdíjba vonulók lényegesen magasabb 

szubjektív jólét gyarapodásról számoltak be, mint a hasonló jellegzetességgel bíró nem önkéntes társaik. 

Ez az eredmény hasonló a más országokban találtakéhoz (Barrett és Kecmanovic, 2013; Bender, 2012; 

Shultz és mtsai., 1998). De mégis Magyarországon különösen riasztó ez, mivel ebben az országban a 

nem önkéntesen nyugdíjba vonulók aránya az egyik legmagasabb az OECD országok közül (Dorn és 

Sousa-Poza, 2010; Kohli, 2014). Így a nem önkéntes nyugdíjba vonulás visszaszorítása kiemelten fontos 

lenne Magyarországon. Azonban különös figyelmet kell fordítani arra, hogy ez ne - a már úgyis magas 

- időskori munkanélküliséget növelje (Micheel, Roloff és Wickenheiser, 2011). 

Végezetül a nyugdíjba vonulás önkéntessége nemcsak rövidtávon, de hosszú távon is meghatározó. Ez 

az eredmény ellentmond az alapérték-elmélet várakozásainak, ami korábban már több életesemény 

esetében helytállónak bizonyult (mint például a válás esetében), de más esetekben (mint például a 

munkanélküliség esetében) nem talált megerősítést (Lucas és mtsai., 2004; Clark 2008). Azonban ki kell 

emelni, hogy habár a nyugdíjba vonulás formája 8-10 évvel az esemény után is meghatározó, de ennek 

a hosszú távú hatásnak a mértéke alacsonyabb a rövid távú (0-3 évvel a nyugdíjba vonulás után) hatáshoz 

képest. Így teljes alkalmazkodásról nem beszélhetünk, de idővel valamelyest csökken a különbség az 

önkéntes és a nem önkéntes nyugdíjasok között.  

3.3. Háztartási életciklusok hatása az általános és az életterületre vonatkozó 

szubjektív jólét mutatóira 

Kutatási előzmények: 

Az előző két fejezetben a gyermekvállalás és a nyugdíjba vonulás általános szubjektív jólétre gyakorolt 

hatását mértem. Azonban felmerül a kérdés, hogy (1) más életeseményeknek nincsenek-e hatásai a 
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szubjektív jólétre, és (2) ezek az életesemények nem hatnak-e különbözően az egyes életterületekre. Így 

ebben a fejezetben azt vizsgálom meg, hogy a háztartási életciklusok hogyan hatnak a különböző 

életterületekkel való elégedettséget mérő mutatókra. A korábbi kutatások többsége csak bizonyos 

életeseményekre vagy életterületekre koncentrált. Eddig több életciklust és több életterülettel való 

elégedettségi mutatót egyszerre csak feltáró jelleggel vizsgáltak (Bardo, 2017; Schafer, Mustillo és 

Ferraro, 2013). 

A nemzetközi kutatások az idősödés hatásáról egymásnak ellentmondó eredményeket szültek. A nyugat-

európai országok esetében a leggyakrabban azt találták, hogy a szubjektív jólét egy U-alakú görbét követ 

az egyének idősödésével (Clark és Oswald, 1994, 2006; McAdams, Lucas és Donnellan, 2012; Lang, 

Llewellyn, Hubbard, Langa és Melzer, 2011; Van Landegham, 2008, 2012; Blanchflower és Oswald, 

2008). Ez azt jelenti, hogy egy átlagos ember szubjektív jóléte fiatal és időskorában tetőzik és 

középkorúaknál éri el a minimumát. Azonban mások azt találták, hogy az U-alakú kapcsolat eltűnik, ha 

kontrollálunk a társadalmi és gazdasági státuszra (Gwozdz és Sousa–Poza 2010, Frijters és Beatton 

2012, Kassenboehmer és Haisken-DeNew 2012). Végül megint mások csökkenő (Gwozdz és Sousa–

Poza 2010) vagy nem szignifikáns kapcsolatot találtak a kor és a szubjektív jólét között (Costa és mtsai., 

1987). Így az idősödésnek más a hatása különböző országokban. 

Az idősödés és a szubjektív jólét közötti kapcsolatot Magyarországon is vizsgálták már úgy, hogy 

kiszűrték a társadalmi és gazdasági státusz hatását. Ezen kutatások többsége U alakú kapcsolatot talált 

a két változó között (Blanchflower és Oswald, 2008; Graham és Pozuelo, 2017; Hajdu és Hajdu, 2013; 

Molnár és Kapitány, 2006; Spéder és Kapitány, 2002). Csak néhány kutatás talált nem szignifikáns 

kapcsolatot (Murinkó, 2007), vagy csökkenő trendet1 (Lengyel és Janky, 2002).  

Eredmények: 

Annak ellenére, hogy a legtöbb korábbi kutatás U-alakú kapcsolatot talált a kor és az általános szubjektív 

jólét között (Blanchflower és Oswald, 2008; Graham és Pozuelo, 2017; Hajdu és Hajdu, 2013; Molnár 

és Kapitány, 2006; Spéder és Kapitány, 2002), ezt a kapcsolatot csak részben erősítette meg a kutatásom. 

Az U-alakú kapcsolat, akkor teljesülne, ha az idősök és a fiatalok szubjektív jóléte lenne a legmagasabb 

a populációban. Egyrészről ez a kapcsolat nem teljesült, mert a fiatal gyermektelenek nem rendelkeznek 

átlag feletti szubjektív jóléttel (ami valószínűleg az átlag alatti lakással való elégedettségük miatt van). 

Továbbá az idős egyedülállóknak is csupán átlagos az általános jólétük. Másrészről viszont a párral és 

gyermek nélkül élő idős emberek valóban átlag feletti szubjektív jólétről számoltak be. A párral és a pár 

nélkül élő idősek közötti különbség lecsapódik az eltérő életterülettel való elégedettségükben is. A 

partner jelenléte számos területtel való kiemelkedő elégedettséghez vezet (pontosabban az életúttal, a 

jövőbeli kilátásokkal és a családi kapcsolatokkal való elégedettséghez). Azonban az egyedül élő idősek 

átlagon felül elégedettek voltak a jövedelmükkel, ami nem volt igaz a partnerrel együtt élő idősekre.  

                                                 
1 Ez a kutatás azonban nem vonta be a kor változó négyzetét, ami a nem lineáris kapcsolatot mutathatta volna. 
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Kutatásomban továbbá azt találtam, hogy a gyermekvállalásnak kezdetben pozitív hatása van az 

általános szubjektív jólétre. Ez az eredmény összhangba van a korábbi nemzetközi kutatások 

többségével (Angeles, 2010; Balbo és Arpino, 2016; Baranowska és Matysiak, 2011; Kohler és mtsai., 

2005; Mikucka, 2016). Az életterületekkel való elégedettség vizsgálata nagyobb rálátást enged azon 

okokra, amelyek a gyermekvállalás kezdeti pozitív hatását eredményezik az általános szubjektív jólétre. 

Ebben a kutatásban azt találtam, hogy a párral gyermeket vállalók átlagon felül elégedettek a családi 

kapcsolataikkal. Így valószínűleg ez az életterület az, amely felelős a gyermekvállalást követő általános 

szubjektív jólét megugrásáért is.  

Ugyanakkor,a gyermek jelenléte nem vezet minden esetben magasabb szubjektív jóléthez. Csak azok a 

szülők voltak az átlagosnál elégedettebbek, akik együtt éltek a partnerükkel és a legkisebb gyermekük 

hat éven aluli volt. Ezzel szemben az egyedülálló szülők és az idősebb gyermekkel rendelkező szülők 

már nem voltak az átlagosnál elégedettebbek. Továbbá a párral és gyermek nélkül élő idősek átlag feletti 

szubjektív jóléte jelentheti azt, hogy a gyermek elköltözése otthonról egy pozitív életesemény a szülők 

számára. 

3.4. Az eredmények összefoglalása 

Eben a fejezetben a három tanulmány eredményeinek az összefoglalására törekszem, azonban ki kell 

emelni, hogy ezek a tanulmányok csak korlátozottan vethetőek össze, mivel némileg eltérő populációt 

írnak le (az első két tanulmány az egész országra reprezentatív, amíg a harmadik tanulmány a 

főbevásárlók helyzetét írja le, akik tipikusan nők). 

Ebben a disszertációban azt találtam, hogy a szubjektív jólét alakulása nagyban változik az életút során. 

Amíg a korábbi tanulmányok általában azt találták, hogy az általános szubjektív jólét az életkor 

előrehaladtával egy U-alakú görbét követ, addig ezt a kapcsolatot a jelenlegi kutatás csak részben 

erősítette meg. Az elemzéseim alapján az elvárásokkal ellentétben a fiatal gyermektelenek és az idős 

egyedülállók nem rendelkeznek átlagon felüli szubjektív jóléttel. Ugyanakkor az elvárásoknak 

megfelelően azok az idősek, akik a párjukkal és a gyermekük nélkül élnek, kiemelkedően magas 

szubjektív jólétről számoltak be.  

Mind a longitudinális, mind a keresztmetszeti kutatás megerősítette, hogy a gyermekvállalásnak 

kezdetben pozitív hatása van. Azonban a két elemzés egymásnak ellentmondó eredményekhez vezettek 

abban a tekintetben, hogy hogyan alakul a gyermekvállalás hatása hosszútávon. A longitudinális kutatás 

azt találta, hogy habár az idővel csökken a gyermekvállalás hatása, de még hosszú távon (7-10 évvel a 

gyermek születése után) is szignifikáns marad ez a hatás. Ezzel szemben a keresztmetszeti kutatás azt 

találta, hogy a gyermekvállalásnak csak rövidtávon (amíg a legkisebb gyerek 6 éves lesz) van pozitív 

hatása. A két fejezet közötti ellentmondás oka lehet az eltérő módszertan vagy a különböző 

mintaösszetétel is. Azonban az is lehet, hogy a gyermekvállalás hatása pozitív, amíg a gyerek 10 éves 

lesz, és utána ez a hatás elolvad.  
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A harmadik tanulmány hozzájárult a gyerekvállalás komplex hatásának a megértéséhez azzal, hogy az 

egész élettel való elégedettségen túl megvizsgálta a különböző életterületekre gyakorolt hatásokat is. 

Először is azt találtam, hogy a gyermekvállalásnak nincsenek negatív következményei az egyik 

életterületre sem, amennyiben a partnerével együtt él a válaszadó. Ez az eredmény azt jelenti, hogy a 

gyermekvállalás költségei nem jelentkeznek a szubjektív mutatók terén. Továbbá általában a partnerrel 

közösen nevelt gyerek a családi kapcsolatokkal való elégedettség növekedéséhez vezet. Így ezen a 

területen bekövetkezett változások okozhatják az általános jólét növekedését.  

Ez az elemzés azt is kimutatta, hogy a gyerekvállalásnak nem csak általában van pozitív hatása. Azt 

találtam, hogy az első és a második gyerek is rövid és hosszú távon növeli a szubjektív jólétet. Továbbá 

a nők szubjektív jóléte tartósan magas marad a szülés után, amíg a férfiaknál ez a pozitív hatás 

rövidtávon érvényesül.  

Azonban ez az elemzés azt is kimutatta, hogy a gyermekvállalás nem jár feltétlenül együtt pozitív 

változásokkal. Először is a férfiak hosszútávon nem lesznek elégedettebbek az életükkel attól, hogy 

gyerekük születik. Másodszor az egyedülálló szülők ugyancsak nem tapasztalnak átlag feletti szubjektív 

jólétet. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy ez a csoport átlagosnál alacsonyabb mértékben elégedett 

a családi kapcsolataival, amíg azok, akik a párjukkal együtt nevelik a gyermeküket átlagon felül 

elégedettek ezzel az életterülettel. Végül azok a párjukkal együtt élő idős emberek, akikkel nem lakik 

együtt a gyerekük, átlagon felül elégedettek az életükkel. Ez az eredmény azt jelezheti, hogy a gyermek 

elköltözése otthonról egy pozitív életesemény a szülők életében. 

Továbbá a második tanulmány bemutatta, hogy a nyugdíjba vonulás nem gyakorol szignifikáns hatást a 

szubjektív jólétre. Azonban az önkéntes és a nem önkéntes nyugdíjasok szignifikánsan eltérnek 

egymástól abban a tekintetben, hogy az érintettek hogyan élik meg ezt az életeseményt. Az önkéntes 

nyugdíjasok magasabb szubjektív jólétről számolnak be még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy ők 

már a nyugdíjazás előtt is jobb helyzetben voltak. Ebben a kutatásban csak korlátozottan tudtam 

vizsgálni, hogy a nyugdíjba vonulás hogyan hat a különböző életterületekre, mivel a harmadik 

tanulmány nem különítette el a nyugdíjasok csoportját. Azonban az idős korcsoportokról korábban tett 

állítások valamilyen szinten reflektálhatnak a nyugdíjasok helyzetére is, mivel ezen életciklus csoportok 

túlnyomó része nyugdíjas volt. 

Ez a disszertáció számos területen hozzájárult a szakirodalom bővüléséhez. Először is kiterjesztette a 

kutatási kérdés vizsgálatát Magyarországra is. Másodszor, ez a kutatás nem korlátozódott a rövidtávú 

hatások vizsgálatára, hanem a hosszú távú hatásokat is felmérte. Harmadszor, az általános szubjektív 

jóléten túl az egyes életterületekre gyakorolt hatást is felmértem. Ezzel mélyebb bepillantást nyertünk 

az egyes események komplex következményeire. Negyedszer a választott módszertan is újítónak számít, 

mivel a korábbi módszerekhez képest közelebb visz minket az oksági kapcsolatok megbecsléséhez. A 

nemzetközi szakirodalomban alkalmaztak már párosítást longitudinális adatokon a gyermekvállalás 

hatásának a vizsgálatához (Balbo és Arpino, 2016; Sironi és Billari, 2013), de ezt a módszert még nem 

használták a nyugdíjba vonulás hatásának a felméréséhez. Továbbá a párosítás módszerével még nem 
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vizsgálták a hazánkban az életesemények hatását a szubjektív jólétre. Végül az empirikus 

hozzájáruláson túl, ez a disszertáció egy példa adatbázison bemutatta a különböző párosítási módszerek 

mögött meghúzódó számításokat, és ez alapján összehasonlította őket. Tudomásom szerint ilyen módon 

még senki se szemléltette ezeket a módszereket.  
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