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B E V E Z E T É S  

Karinthy klasszikusnak számító és oly sokat idézett mondata napjainkban egyre 

aktuálisabbá válik. Az 1900-as évekből származó idézet egy újfajta családmodellt mutatott 

be, nevezetesen a patchwork (más néven mozaik-
1
) családokat, amelyek száma abban az 

időben még elenyésző volt, gyakran „úri passzióként” jelent meg a köztudatban. 

Napjainkban a patchwork családok egyre nagyobb számban tűnnek elő, világjelenségről 

beszélhetünk. A téma kutatásával első sorban nem marketingszakemberek, hanem 

pszichológusok és szociológusok kezdtek el foglalkozni. A pszichológusok a patchwork 

családok kapcsán azok működési mechanizmusait, az egyes családtagok beilleszkedését, 

ennek nehézségeit, továbbá a mozaikcsaládok fejlődésének és változásának folyamatát 

vizsgálják (Fischer, 2005). Számukra a patchwork családban élő mindennapjai és szerepei 

a fontosak. A téma másik szakértői a szociológia tudományterületén keresendőek, akik, 

mint társadalmi jelenséget kutatják a patchwork családok megjelenését, számuk 

gyarapodását. Az újfaja családmodellek kialakulásában olyan társadalmi jelenségek 

megléte húzódik meg, mint a házasságok számának csökkenése, időpontjának kitolódása, 

az élettársi kapcsolatok számának növekedése, a válások számának növekedése (köztudott, 

hogy Magyarországon minden második házasság válással végződik). Felvetődik a kérdés: 

hogyan és miért kezd el egy marketing-kutató a patchwork családokkal, mint célcsoporttal 

foglalkozni? 

A válasz igen egyszerű: a jelenség újkeletű, de bizton állítható, hogy egyre nagyobb 

számban fognak megjelenni a társadalomban a mozaikcsaládok, mivel a fentebb említett 

tendenciák is ezt valószínűsítik. Elképzelhető, hogy pár évtized múlva már nem kapjuk fel 

a fejünket akkor, ha valaki azt mondja, hogy ő patchwork családban él. A hagyományostól 

eltérő családokban azonban minden egy kicsit másképpen működik, igaz ez a családban 

betöltött szerepekre, épp úgy, mint a vásárlási döntésekre. Disszertációm elkészítése során 

az motivált, hogy megismerjem és bemutassam a patchwork családokban meglévő 

vásárlási döntési szerepeket, ezáltal értelmezhetővé, modellezhetővé tegyem ezt a 

meglehetősen komplex jelenséget. Dolgozatom gyakorlati hasznosságát abban látom, hogy 

a marketingszakembereknek fel kell készülniük az újfajta családmodellekben élők 

                                                 

1 A disszertáció egyes fejezeteiben a patchwork család, mozaikcsalád kifejezéseket szinonimaként használom, 

melyek definiálása a fogalmak és a család című fejezetekben található. 
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megszólítására, amely éppúgy nem lehet bántó, sértő, megkülönböztető, mint mondjuk a 

szenior korosztály esetében. Feltételezem, hogy a mozaikcsaládokban élők vásárlási 

döntéshozatala nem hasonlít a hagyományos családokban élőkéhez, számos konfliktust 

hordoz magában. 

1.1 A kutatás feladata 

Disszertációm témájaként a társadalmi folyamatok egy aktuális, időszerű és érdekes 

folyamatának vizsgálatát tűztem ki célul. A fogyasztói magatartáskutatásokban mindig is 

központi kérdés volt a különböző típusú családok, háztartások fogyasztásának vizsgálata. 

A család életmódja, életstílusa kihat a társadalmi folyamatokra és viszont. A gyermekek 

szocializációja, ezen keresztül életmódjuk, életstílusuk kialakulása, fogyasztási és vásárlási 

szokásaik a családban kapott minták alapján kerülnek bevésődésre. Milyen, és hogyan 

jellemezhető azoknak a családoknak és a családon belül azoknak az egyéneknek az 

életmódja, akik patchwork családokban élnek, nevelkednek, vagy éppen szülőként állnak 

helyt? Ahány patchwork család, annyi féle, de egy biztos: az életmódjuk és életstílusuk 

meglehetősen speciális, egyedi és markánsan különbözik a klasszikus vagy „egysejtes” 

családokétól. Disszertációm célja egy új fogyasztói csoport bemutatása, a jelenség 

feltárása, továbbá a csoport életstílus-vizsgálatán keresztül az életmódjának, fogyasztói 

szokásainak feltárása. Kutatásomban a mozaikcsaládosok vásárlási döntési 

jellegzetességeit hasonlítom a hagyományos családokban élőkéhez. Az eltérések 

megvilágítására néhány indikátort használok, mint például a telefonszámla fizetésének 

kérdése vagy a ruhavásárlás, amelyek jól tükrözik a vásárlási szokásokat, jól kimutathatók 

általuk a különbségek. A témához tartozó terminológiát a későbbiekben az olvasó 

rendelkezésére bocsátom. 

1.2 A kutatás jelentősége és aktualitása 

Disszertációm témájaként olyan kutatási területet választottam, mellyel kapcsolatban 

számos pszichológia és szociológiai jellegű könyv, tanulmány, monográfia és gyakorlati 

kérdéseket, problémákat felvető útmutató is készült. A dolgozat felépítése során az volt a 

célom – figyelembe véve a téma interdiszciplinaritását –, a legszorosabban kapcsolódó 

tudományterületek tárgyalásán keresztül mutassam be, ezt, a napjainkban egyre 
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aktuálisabb, számos kutatót foglalkoztató jelenséget. A patchwork családok léte egy 

komplex jelenség nem csak társadalmi értelemben, hanem a témához kapcsolódó 

tudományágak szempontjából is. Bátran kijelenthetjük, hogy bár elsősorban a marketinget, 

ezen belül pedig a fogyasztói magatartást érinti leginkább a disszertáció témája, a jelenség 

átfogó vizsgálatához, megértéséhez, továbbá a mélyebb összefüggések feltárásához az 

interdiszciplináris megközelítés elengedhetetlen. 

1.3 A dolgozat felépítése 

Természetes tehát, hogy a szociológiában ismert és kedvelt családszociológia egy fejezet 

erejéig megjelenik a szakirodalmi részben, a pszichológiában feltárt mechanizmusok pedig 

átszövik a teljes dolgozatot. A dolgozat második fejezetében a témához kapcsolódó 

fogalmak tisztázására kerül sor. A definíciók pontosítása, a különböző nézetek és 

megközelítések ütköztetése azt a célt szolgálja, hogy feltárjuk a témához kapcsolódó 

fogalmak fejlődését, változását, ezáltal az olvasó betekintést nyer a dolgozat fogalmi 

hátterének összetettségébe, egyértelművé válnak bizonyos, a köznyelvbe olykor hibásan 

beépült szókapcsolatok. 

A harmadik fejezet a témához szorosan kapcsolódó, de a marketing területén 

túlmutató családszociológiával foglalkozik. A családok kialakulása, fejlődésük története, 

az újfajta családok megjelenése és ennek okai kerülnek feltárásra. A patchwork 

családokkal kapcsolatos ismeretek és újszerű kutatások taglalására kerül sor. A fejezet a 

primer kutatáshoz köthető. A családtagok a vásárlási döntés meghozása során különböző 

szerepeket töltenek be, amely szerepek kialakulása a hagyományos családokban kevesebb 

konfliktussal jár, mint egy meglehetősen bonyolult, számos valós vagy vélt sérelmet 

magába foglaló patchwork család esetében. 

A dolgozat negyedik fejezete a fogyasztói magatartás tudományterületének egyik 

legmeghatározóbb részét taglalja: az életstílus-kutatások és az életív-marketing 

kialakulásának, változásának és módszerének a bemutatását. A disszertáció szakmai és 

primer kutatását is e két terület alapozza meg. Az életílus-kutatások napjainkban is számos 

kutatóintézet, elméleti szakember munkájának a középpontjában állnak, ám a téma 

szempontjából az életív-marketing sem megkerülhető. A patchwork családok alapvetően 
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egy sajátos fogyasztási és vásárlási mechanizmusokat kialakító csoportként jelennek meg, 

amelyek az életív egy bizonyos, ám olykor nagyon is különböző szakában tűnnek fel. 

A fentiekben leírtakat az 1.ábra szemlélteti. Az ötödik fejezetben részletesen 

bemutatom a vásárlási döntési folyamat jellegét, melyet több modellen keresztül is 

szemléltetek. A vásárlási konfliktusokkal foglalkozó kutatások közül a mozaikcsaládok 

vizsgálatát is nyomon követő publikációkat is bemutatom. A hatodik fejezetben az általam 

elvégzett kvalitatív kutatás eredményeit mutatom be, mely elvezet a kvantitatív kérdőív 

elkészítéséig, valamint a módszertan bemutatásáig a hetedik fejezetben. A nyolcadik 

fejezetben a kvantitatív kutatás eredményeit taglalom, majd a kilencedik fejezetben 

összegzem a kutatásom eredményeit és bemutatom annak gyakorlati hasznosságát. 
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2 .  F O G A L M I  H Á T T É R  

A családról, és a hozzá kapcsolódó fogalmakról számos definíció létezik a különféle 

területek szakirodalmaiban. Ahhoz, hogy teljes képet alkossunk a kifejezésről, érdemes 

szociológiai, jogi és statisztikai értelemben is megvizsgálni jelentését, elvégre a 

leglényegesebb társadalmi intézményről beszélünk, ami egy primer csoport, az emberi 

szocializáció színhelye (Ambrus, 1999). 

2.1 A család 

A szociológiai családfogalom ismertetésére több megvilágítást is bemutatok. Andorka 

(2000) szerint a család együtt élő kiscsoport, melynek tagjait házassági, vérségi (esetleg 

örökbefogadási) kapcsolat köti össze. Hasonlóan általános Burgess (1926) 

megfogalmazása, melyben a család nem más, mint olyan személyek egysége, akik 

interakcióban vannak egymással. Bánlaky (2001) már strukturáltan tekinti át a család 

definícióját, szerinte az egy mikrostrukturális rendszer, amely önmagában is teljes, 

sokirányú társadalmi kapcsolattal bír, tagjai életüket meghatározó kapcsolatrendszerben 

vannak, és érdekek illetve értékek kötik össze őket. A család tehát gondoskodó, ellátó 

rendszerként működik, tagjai közt párkapcsolati, vérségi vagy örökbefogadási kapcsolat áll 

fenn. Parsons szerint a család leginkább társadalmi rendszerként értelmezhető. Ez 

elsősorban azt jelenti, hogy a családi kapcsolatok, a családtagok interakciói nem 

esetlegesek, hanem összefüggnek egymással, és a családtagok egymáshoz való 

viszonyából vezethetők le. William Goode a családnak, mint rendszernek az 

értelmezéséhez a szerep fogalmát vette igénybe. Állítása szerint a család szerepek 

organizációját jelenti, melynek fennmaradásához a szerepek betöltési módjainak 

kontinuitása szükséges. Bagdy Emőke (2007) megfogalmazásában a család 

szociálpszichológiai szempontból egy informális rendszer, amely társulás önkéntes alapú, 

érzelmi köteléken alapul, ugyanakkor formális jegyeket is hordoz magában (társadalmi 

struktúrába való illeszkedés). 

A 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről kimondja, hogy a család az 

emberi történelemben már a jog és az állam kialakulását megelőzően létrejött önálló 

közösség, amely erkölcsi alapokon nyugszik. Jogi értelemben tehát a család 
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Magyarország legfontosabb nemzeti erőforrása. A törvény 7. § (1) szerint a család a 

természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét megvalósító olyan 

kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nő házassága vagy egyenesági rokoni 

kapcsolat (leszármazással vagy örökbefogadással jöhet létre), vagy a családba fogadó 

gyámság. 

A Központi Statisztikai Hivatal is meghatározza a család fogalmát, miszerint az a 

házastársi vagy élettársi, illetve vérségi kapcsolatban együtt élők legszűkebb köre. A 

különböző családi állású személyek közül a férj, feleség, élettárs, apa, anya, valamint a 

nőtlen, hajadon családi állapotú gyermek biztosan tagja egy családnak, a többi családi 

állású személy (pl. felmenő, egyéb vagy nem rokon) a családnak nem, csak a háztartásnak 

tagjai. Fontos elkülöníteni a család és a háztartás fogalmát, mert bár sok esetben 

gyakorlatilag megegyezik egymással, mégsem ugyanaz. A háztartás azoknak az együtt 

lakó személyeknek a köre, akik közös lakásban vagy annak egy részében laknak, a 

létfenntartás (pl. étkezés, napi kiadások) költségeit - legalább részben - közösen viselik. Az 

előbbiek teljesülése esetén sem minősülnek egy háztartásban élőknek az ugyanabban a 

lakásban lakó személyek, ha önálló lakáshasználati jogcímük van (pl. tulajdonos és 

albérlője). 

2.2 Családtípusok 

A családháztartás az a háztartás, ahol a háztartástagok családot vagy családokat alkotnak. 

Ennek egyik típusa az egycsaládos háztartás házaspárral vagy élettársi kapcsolattal, azaz 

egy családot magában foglaló háztartás, ahol vagy csak házaspár, vagy csak élettársi 

kapcsolat típusú család van gyermekkel vagy gyermek nélkül. Az egycsaládos háztartások 

másik típusát képviselik azok a családok, ahol vagy csak apa gyermekkel, vagy csak anya 

gyermekkel típusú család van a háztartásban. A családháztartás harmadik típusa a két- 

vagy több családból álló háztartás, melyben legalább két család vezet közös háztartást. A 

KSH szerint az egyszülős család a következő: apa vagy anya és nőtlen, hajadon családi 

állapotú, gyermek családi állású személyek alkotta család. Egyik típusa apa gyermekkel, 

másik típusa pedig anya gyermekkel. 

A családdal kapcsolatos alapfogalmak tisztázása során a statisztikai 

mutatószámokat célszerű figyelembe venni: nőtlen/hajadon, házas, elvált, özvegy. A 
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házasságtípusok lehetnek monogám és poligám (poligínia a többnejűség, a poliandria a 

többférjűség) típusúak. Újraházasodásról beszélünk, amikor a házasulók legalább egyike 

előzőleg házas családi állapotú volt. Ha csak az egyik fél volt házas, akkor palingámiáról, 

ha mindkettő, akkor tiszta palingámiáról beszélünk. A törvényes házasságkötés nélkül 

együtt élőket élettársi kapcsolatban élőknek tekintjük (Bukodi, 2004). 

Más kategóriák szerint beszélhetünk származási családról, amelybe az egyén 

születik, és nemző családról, melyet az egyén maga alapít. Lakhely szerinti 

megkülönböztetés is létezik, aszerint hogy a nő vagy a férfi családja közelében, vagy új 

helyen telepednek-e le (matrilokális, patrilokális illetve neolokális). A csoporton belüli 

(például közösség, falu) házasodást endogámnak, míg a csoporton kívülit exogámnak 

hívják. A házassági mobilitás esetén a házasuló felek egyikének társadalmi státusza 

megváltozik. 

Összetétel szerint beszélhetünk családmagról és többgenerációs nagycsaládról. 

Családmagnál két generáció él együtt, míg a többgenerációs nagycsalád esetében kettőnél 

több generáció él együtt (Neulinger és Simon, 2010). A nukleáris családot egy házaspár 

és gyermekeik alkotják. Ez képezi minden más családstruktúra alapját, a gyermek nélküli 

házaspár, illetve az egy szülő és gyermekei is ide tartoznak. Ez alapján 

megkülönböztethetünk teljes és csonka családokat. A háztartástípusokat többféleképpen 

csoportosíthatjuk (Laslett, 1972). Méret szerint létezik: 

 nukleáris háztartás: nukleáris család (szülők és gyerekek) tagjai élnek együtt 

 kiterjesztett háztartás: nukleáris család rokonokkal bővülve 

 több családmagból álló háztartás: több nukleáris család (több generáció, két 

testvér családja, stb.) 

 háztartások, melyeknek tagjai közül senki nem tartozik ugyanahhoz a 

családmaghoz 

 egyszemélyes háztartás. 

A válás demográfiailag egyet jelent a házasság jogi úton történő felbontásával, ami 

lehetőséget ad a feleknek az újrakezdésre, egy új házasság megkötésére. A különválást és 

különélést a családszociológia szintén a párkapcsolati formák felbomlásaként értelmezi, 

ám statisztikailag nem kimutatható, demográfiailag nem tartozik a válás kategóriájába. 

A nemzetközi pszichológiai-szociológiai szakirodalomban patchwork családnak 

nevezik azt a családformát, amely nem egy szülőpárból és közös gyerekeiből, hanem 
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különböző családrészek „összeolvadásából” jön létre. A patchwork-családot magyarul 

mozaik családnak is szokás nevezni (Fischer, 2005), ugyanebből az alapgondolatból 

kiindulva: a mozaik mintázata is eredetileg különálló, színes kövek összeillesztésével jön 

létre. A külföldi szakirodalom gyakran a „stepfamily”
2
 (magyarul mostoha-család) 

kifejezést is használja illetve a „blended family” (kevert család) vagy „reconstituted 

family” (újjáalakult család) említése is előfordul. A mozaik család egy olyan új 

életközösség, melyet csak az egyik szülő alkot gyermekeivel illetve a pótszülővel, új 

partnerrel, aki szintén magával hozhatja saját gyermekeit az új családba. Sager (1983) 

szerint a mozaikcsalád két partner házassága (vagy együttélése) révén jön létre és legalább 

egyikőjük volt már házas. Visher és Visher (1995) olyan életközösségként definiálja a 

mozaik családot, ahol legalább az egyik felnőtt pótszülő szerepben van. Minuchin (1990) 

rendszerszemléletű megközelítésben kezelte a mozaik családokat, és egy családtérképet 

rajzolt fel, ahol a nukleáris családot egy pár illetve szülői alrendszerből és egy gyerek-

testvér alrendszerből építette fel. 

A mozaikcsaládok típusaira és jellezmésére részeltesebben kitérek a 4.3.3. és 4.3.4. 

fejezetekben. Ahhoz, hogy megértsük, miért is alakul ki egy mozaikcsalád a mai 

társadalomban, át kell tekinteni korunkban zajló családszerkezeti átalakulási folyamatokat 

illetve a szociológia egyik fontos tudományterületét, a családszociológiát, amely 

részletesen foglalkozik a családdal, családi kapcsolatokkal. 

                                                 

2 Visher és Visher (1979) vezette be a fogalmat 
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3 .  A C S A L Á D  

Évszázadokkal ezelőtt is jelen volt a tudományos színtéren a család, az irodalomtól kezdve 

a filozófián, teológián át sokféle terület foglalkozik vele, a családszociológia mégis csak a 

19. század második felében alakult ki. Az iparosodással kapcsolható össze a tudományág 

megjelenése, amikor is a modernizáció, a polgárosodás, a gazdasági változások által 

létrejövő demográfiai változások indokolták a családszociológia önálló tudományos 

ágazattá válását (Bánlaky, 2001). 

A szociológia legfontosabb kutatási területe a család, mint informális csoport. 

Rendkívüli változatosságot mutat egyes korokban és kultúrákban, funkciói, formái 

folyamatosan alakultak a társadalmi normák és századok változásának függvényében. A 

leglényegesebb emberi társadalmi intézmény a család, ami egy primer csoport, a 

szocializáció színhelye (Ambrus, 1999). Cseh-Szombathy László (1979) szerint a 

családszociológiai kutatások mutatják, hogy nemcsak a párkapcsolatok alakulását kell 

vizsgálni a családok életének megértéséhez, hanem a szocializációs folyamatoknak, 

normák kialakulásának, gyermekkori benyomásoknak is szerepe van a párválasztásban, 

családalapításban. Még mindig nagy a szerepe a házasság intézményének, annak ellenére, 

hogy a demográfiai folyamatok a válások számának növekedését és a lankadó házasulási 

kedvet mutatják. Egy másik tendenciát is érdemesnek tart kiemelni Ambrus Zoltán 

családszociológus, miszerint az újraházasodások száma is jelentős. A felbomlott 

házasságok növekedése mellett az emberek nem zárkóznak el az újbóli házasságkötéstől, 

újrakezdéstől. Sokan már a második, harmadik házasságukon is túl vannak, ami bizonyítja, 

hogy a legtöbb kultúrában ez az intézmény még nem vesztette el uralkodó szerepét. 

3.1 A családszociológia tudománya 

A családszociológiai kutatások megindulása Magyarországon az 1960-as évekre tehető. A 

hazai kutatók belföldi, sajátos problémákkal birkóztak, egyéni megközelítést alakítottak ki 

és mindemellett nagy figyelmet fordítottak a külföldi családszociológiai eredményekre. A 

magyar szociológia kibontakozásaként a hazai családok életéről és alakulásáról számos 

tanulmány jelent meg az 1960-as és 70-es években. A szerzők átfogó áttekintést adtak a 

magyar családok fejlődéséről, vagy a családi élet egy problémáját járták körül nagy 
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alapossággal. A társadalmi elkötelezettség volt jellemző a szociológusok munkájára, 

eredményeik társadalompolitikai döntéseket segítettek. 

Cseh-Szombathy László (1979) a legfőbb kutatási problémának a hetvenes évek 

végén, nyolcvanas évek elején a következőket határozta meg: 

 család meghatározása, pontos definiálása 

 gyermekkori szocializáció, szülői szerepekre való felkészülés 

 házasság előtti párkapcsolatok, felkészülés a családi életre 

 párválasztás, házasságkötés 

 családi gazdálkodás 

 szülő és gyermekek 

 válás 

3.1.1 Családszociológiai elméletek 

A történeti korok skáláján a családszervezet változatos formákat mutat. Négy alapvető 

elméleti megközelítés létezik: 

 interakcionista megközelítés 

 strukturalista-funkcionalista megközelítés 

 fejlődésszemléletű megközelítés 

 konfliktualista megközelítés 

Az interakcionista megközelítés Ernest Burgess nevéhez kapcsolható, aki szerint (1926) a 

család alapeleme a tagjai közti érintkezés, azaz interakció. Az elméletben a szerepeknek 

van kulcsfontossága, melyek meghatározzák a társadalmilag elfogadott 

viselkedésmódokat. Alapvető szerepekként említhetők: férfi és nő, férj és feleség, apa és 

anya, fiú és lány, szülő és gyerek stb. Egy egyén egy időben több szerepet is betölthet, 

például egyszerre férj és apa. Cseh-Szombathy László (1979) szerint a családi struktúrában 

elfoglalt helyzet várakozásokkal jár, mind az egyén cselekedeteit nézve, mind a többi 

családtag elvárásait tekintve. Ez a kapcsolatrendszer határozza meg a család működését. 

Az elmélet hiányossága, hogy csupán a családon belüli interakciókkal foglalkozik, 

külsőkkel nem (Ambrus, 1999). 
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A strukturalista-funkcionalista megközelítés legfőbb képviselője Talcott Parsons, fő 

művében (1950) a családra, mint a társadalom egyik alrendszerére tekint. Az irányzat 

szerint a család a társadalommal nyitott kapcsolatban áll, annak részét képezi. A hangsúly 

a család funkcióin van, melyek közül a legfontosabb a reprodukciós, a szocializációs és a 

feszültségoldó feladatok. Az elmélet hiányossága, hogy nem foglalkozik a család időbeli 

alakulásával. A funkcionalista megközelítés hívei közül Winch (1963) dolgozta ki a 

funkciók rendszerét: reprodukciós, gazdasági, politikai, szocializációs és vallási. 

A fejlődésszemléletű megközelítés modellje a család szerkezetéből adódó állandó, 

dinamikus fejlődésre épül (Teleki, 2001). Az elméletet Reuben Hill dolgozta ki, melyet a 

hatvanas évektől kezdve az empirikus kutatások is előszeretettel alkalmaztak. Három 

lényeges tényezőre figyeltek fel a kutatások során, melyek befolyásolják a család funkcióit 

és a szerepeket: nagyság, korösszetétel, keresőképesség. Megállapították, hogy amint 

változik egy családtag helyzete, az egész családrendszer változni fog. Nyolc különálló 

szakaszt állapítottak meg. A szakaszok változást jelentenek az előzőhöz képest a 

szerepdefinícióktól kezdve, a munkamegosztáson át, a fogyasztási szerkezetig. R. Hill és 

R. Rogers modelljét használják a leggyakrabban, melyet az 5.1.2 fejezetben, a családi 

életciklus modellek között ismertetek bővebben. A modellnek több változata is létezik, öt 

vagy több családi életszakaszt is elkülönítenek. A szociológia mind az egyén fejlődését, 

mind a családot életciklusokon keresztül vizsgálja. 

A konfliktualista megközelítés, más néven marxi megközelítés, hiszen az ő nevéhez 

fűződik. A családon belüli ellentétekre koncentrál, főként a férfi és nő szembenállására. A 

nők helyzetével foglalkozó kutatók alkalmazzák a módszert. A feminista 

családszociológiai irányzat is ebből indul ki, a családot ért változásokat a szexuális 

forradalommal magyarázza. 

A családszociológia egyik feladatköre a háztartások vizsgálata. A háztartás, amint a 

fogalmi  fejezetben részleteztem, az egy fedél alatt élőket jelenti, akik közösen viselik a 

költségeket és osztoznak a javakon. A háztartás-vizsgálatok két nagy hullámba sorolhatók. 

A legelterjedtebb háztartási tipológiát Laslett-féle tipológiának nevezik, a kutató után. Hat 

kategóriát különböztet meg, ami tovább bontható: 
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A háztartás típusa A háztartástípusban élők kapcsolata 

1. Egyedül élők háztartásai a. özvegy 

b. egyedülálló 

2. Nem családi háztartások a. együtt lakó testvérek 

b. együtt lakó egyéb rokonok 

c. meghatározhatatlan kapcsolatú együtt lakó 

személyek 

3. Egyszerű családi 

háztartások 

a. házaspárok gyermek nélkül 

b. házaspárok gyermekkel 

4. Kiterjesztett családi 

háztartások 

a. felmenő ági kiterjesztés 

b. lemenő ági kiterjesztés 

c. oldalági kiterjesztés 

d. kombinált kiterjesztés 

5. Többcsaládos háztartások a. felmenő másodlagos családi egység 

b. lemenő másodlagos családi egység 

c. oldalági másodlagos családi egység 

d. egyéb többcsaládos háztartások 

6. Nem teljesen 

klasszifikálható háztartások 

 

1. táblázat A családi életciklus szakaszai 

Forrás: Laslett, P. (1972): Household and Family in Past Time. Cambridge 

Ez a módszer az iparosodás előtti családtörténeti források feldolgozására igen hatékony 

volt és a világ minden táján megindult, melyek a háztartások összetételét vizsgálták. 

Ezek nagyon vegyes képet hoztak létre, melynek alaptípusai a következők: 

 Északnyugati háztartás 

 Nyugat- és közép-európai háztartás 

 Mediterrán háztartás 

 Kelet-európai háztartás 

Hajnal (1982) Északnyugat-Európában például két formát állapított meg az iparosodás 

előtti viszonyokra, az egyszerű háztartási rendszert (magasabb házasodási életkor, és a 

háztartási társulások, neolokalitás) és a háztartási családi társulást (alacsonyabb 

átlagéletkor házasodáskor, két vagy több család együttlakása jellemző). 

A háztartásvizsgálatok második hullámában a tendenciák közti összefüggések 

keresése helyett a vizsgálatok mélyebbé tétele volt a cél. Ez egy paradigmaváltást 

eredményezett, a kvantitatív módszerek helyett kvalitatív eszközökkel dolgoztak a kutatók. 

A nagy társadalmi változások, gazdasági ciklusok elemzése helyett a kulturális-mentális 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

 
18 

változások kerültek előtérbe. A korábbi iparosodás és családformák közti összefüggések 

keresése helyett új kérdések fogalmazódtak meg a nyolcvanas években: 

 Rokonságvizsgálatok: a rokonsági hálókat és azok szerepét a családi élet 

kialakulásában vizsgálta, és azt is, hogy az milyen szerepet tölt be a családok 

életében. 

 Életútelemzés: elkülönült idősíkokban gondolkodnak (egyéni idő, háztartási idő, 

társadalmi idő) és a családi életet ciklusfolyamatként kezelik, a sorsfordulókra 

koncentrálnak az elemzés során. 

 Örökösödési vizsgálatok: az örökösödési rendszer hatásai a háztartásokra. 

Hazánkban először a néprajzi kutatások ösztönöztek háztartásvizsgálatra. Vizsgálták, hogy 

a néprajzi munkákban megjelenő nagycsalád valóban az elterjedt modell volt-e. A 

kutatások során kiderült, hogy az átlagos háztartásméret kicsi volt, 5-6 fő. Eredményeik 

szerint a 16-18. század során a nukleáris család volt a legelterjedtebb. A vizsgálatoknak 

sajnálatos módon volt néhány hátulütője, nem egységes módszertannal és kategóriákkal 

dolgoztak. Andorka Rudolf a hetvenes években mikro szintű kutatásokba kezdett, Laslett 

háztartás tipológiáját alapul véve. Napjaink háztartásvizsgálatait a családon belüli döntések 

és feladatmegosztások megfigyelése jellemzi (Saracento et al., 2004). Az időmérleg 

vizsgálatok a háztartás tevékenységeire fordított idő megoszlását figyelik meg, a döntési 

mechanizmusokra a megkérdezésen alapuló adatgyűjtés adhat választ. A háztartási napló 

vezetése is elterjedt módszer a vizsgálatok során. 

3.1.2 Családszerkezeti alapfogalmak 

A történelem során a családi szerkezetek, formák nagy változatosságot mutattak. Többféle 

elmélet született a családi kapcsolatok fejlődésének magyarázatára, ám nincs általánosan 

elfogadott elmélet az európai történelem, elsősorban a társadalmak történelme és a 

családszerkezet alakulása közt. A huszadik század elején úgy gondolták a szociológusok, 

hogy a családszervezeti formák sorrendbe állíthatók és szoros kapcsolat áll fenn a 

gazdálkodási formák közt, ám később sem sikerült ezt tudományosan bizonyítani (Somlai, 

1986.). Az elméletképzés jellege magyarázó, a modern társadalmak kialakulása és a 

változó családszerkezet közti hatásokat vizsgálja, és azzal érvel, hogy a nagyipari fejlődés 

előidézte a hagyományos családfunkciók megváltozását. Tény, hogy az iparosodás erősen 

hatott az életviszonyokra, ám a családszervezet változása nem feltétlenül ettől függ, más 
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folyamatok is szerepet játszanak. A népesedési viszonyok alakulása, a gazdasági 

változások, a társadalmi kommunikáció módosulása, a városiasodás, a mobilitás mind 

együttesen befolyásoló erővel hatnak (Laslett, 1972). 

Faragó Tamás szerint a kulturális normák, az értékek hatása nem párhuzamos a 

társadalmi és gazdasági változásokkal, például a huszadik század házasodási kor görbéje 

világszerte ugyanaz, függetlenül a politikai, kulturális és gazdasági különbségektől. A 

szociológusok munkáját nagyban nehezíti, hogy a hatvanas évekig csekély számú kutatást 

végeztek az évszázadokkal azelőtt élt családok demográfiai jellemzőit, összetételét 

illetően. Sajnos újabb kutatások sem tudtak megbízható képet adni a régi korok 

személyközi kapcsolatairól, kötődéseiről, számtalan különböző álláspont létezik. Az 

európai társadalmakban megváltoztak a demográfiai viszonyok a modernizáció, a fejlődés 

során, a korfák átalakultak, a várható élettartam nőtt. A családszociológiának többet kell 

megtudnia ezeknek a folyamatoknak az alakulásáról ahhoz, hogy pontos képet kapjon a 

régi korok társas kapcsolatairól, ám sajnos kevés ilyen irányú kutatás született, ezért 

számos korlátozó tényezőt vezetnek be a társadalomtörténet hiányosságainak 

kiküszöbölésére, mint például kizárólag a családtagok kapcsolatrendszerének vizsgálata, 

vagy az európai viszonyok alakulása. 

A családszociológiában a néprajzi kutatásoknak, megfigyeléseknek is nagy szerepe 

van, ha a társadalmi változások hatását szeretnénk vizsgálni a családszerkezetben 

végbement átalakulásoknál (Tárkány, 1981). 

3.1.3 A családi kapcsolatok fejlődése 

Az evolucionista elmélet szerint a család az emberiség történelme során egy fokozatos 

fejlődésen ment keresztül. A törzsi életmódban a szexualitás szabályozatlan volt, a későbbi 

korokban kialakultak a családi élettel és nemi szerepekkel kapcsolatos normák. A 

csoportházasságból előbb a poligámia, majd a monogámia alakult ki. Az elméletet 

Andorka Rudolf (2000) is kritizálta, szerinte nem állapítható meg egyenes vonalú fejlődési 

törvény a családszerkezetek kialakulásában. Az evolucionista irányzat újabb vonalát 

képviselte Parson (1955), aki szerint egy görbe vonalú fejlődés érvényesül a 

családszerkezetben, és ez a fejlődés folyamatosan alakulóban van. A mai korban jellemző 

nukleáris család (mobil, alkalmazkodó, kevésbé érvényesülő szülői befolyás) legnagyobb 
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számú elterjedtsége megváltozhat, ismét több családmagos szerkezetté alakulhat, 

amennyiben a társadalmi változások ezt teszik optimálissá. 

A szakaszos fejlődés elméletének képviselője Lawrence Stone, aki a 16-19. századot 

helyezte vizsgálatainak középpontjába. Három szakaszt különített el a családszerkezet 

fejlődése során: 

 nyitott, ágazati család: a 14. század előtt volt jellemző ez a kevés tagot magába 

foglaló családszerkezet. Ez a típus mélyen beágyazódott a közösségi 

kapcsolatokba, nem volt autonóm, mint a mai nukleáris család. A közösségi 

kapcsolatok határozták meg normáit, alá voltak rendelve mások akaratának 

(például nem volt szabad a házastárs megválasztása). A családszociológiában a 

családfejlődés társadalomtörténeti áttekintésének főbb külföldi munkái 

(Durkheim, Horkheimer, Parsons) szerint sem volt jellemző a több nemzedék 

együttélése, a családközösség az iparosodás előtt. Ezt a hetvenes évek 

családrekonstrukciós népesedési kutatásai megerősítették. Andorka Rudolf 

(1981) is azt állítja magyar és kelet-európai források alapján, hogy a több 

családmagos háztartásokról érdemben nem beszélhetünk az ipari forradalom 

előtt. 

 korlátozott patriarchális család (átmeneti típus): a 16. századtól kezdett 

kialakulni (elsőként felsőbb társadalmi rétegekben) az egyre zártabb 

családmodell, melyet a közösségtől való függetlenedés kezdett jellemezni és a 

családfő tisztelete. 

 zárt, otthonközpontú nukleáris család: A 18. századtól kezdve alakult ki és vált 

uralkodóvá. Az intimitás szerepe jelentős, a párválasztás szabadabbá vált. A 

családtípus maga után vonja az individualizmus megjelenését. 

A hagyományos háztartások esetén hazánkban és Európában csak a polgárosodás előre 

haladtával nyílt lehetőség a családi intimszféra kialakulására, ugyanis a korábbi szigorú 

társadalmi ellenőrzés, a közösségi szankciók megakadályozták vagy nehézkessé tették azt. 

Az ipari forradalom előtt a családok legnagyobb része reprezentációs és termelési 

egységeket alkotott, a nemesi családok egysége az örökösödés és kiváltságaik révén 

különbözött a köznépétől. A közösség irányítása számos ponton érezhető volt. 

A család szó eredete szerint a gyerekekre vagy a szolgákra vonatkozott, a 18. század után 
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kezdte felvenni mai értelmét (Faragó, 1977). Ekkor a szülők sokáig együtt éltek 

gyermekeikkel, a háztartásokhoz tartoztak még özvegyült családtagok és más rokonok is, 

nem vált külön pénzügyileg, szervezetileg a ház a bíráskodás, hadviselés és termelési 

szervezetek egységeitől (Laslett, 1983). A közösségi háztartás egysége, a bonyolult 

kapcsolatrendszerek miatt tűnhetett partriarchális nagycsaládnak, ám, mint az később 

kiderült, csak kevés esetben fordult elő. A 19. század közepétől Kelet-Európa 

nagycsaládjai kezdték különválasztani a magánélet és a közélet szféráit (Morvay, 1977). A 

vallás családokra gyakorolt befolyásoló, ellenőrző hatása is elengedhetetlen vizsgálati 

szempont, hiszen az egyházak meghatározták a születés, házasság, halál eseményeit és a 

nemi, illetve családi szerepeket. A közösség felügyelete miatt érvényesült a 

konzervativizmus és a meghatározott normák szerinti élet. A polgárosodás zavarta meg az 

addigi, kívülről szabályozott családi életet. A kialakuló állami és jogrendszer szavatolta a 

polgárok jogképességét, a magánjog és közjog elválasztása pedig korlátozta a lokális 

közösségeket. 

A polgárosodás, iparosodás során átalakultak a hagyományos társadalmak 

intézményei, az árucsere és a piacgazdaság személytelenebbé változtatta az érintkezéseket. 

A 18. századtól kialakult a munkaidő és szabadidő elkülönülésének következtében a 

családi, zárt intimszféra, a család képviselte a személyessége, közössége érdekeit a 

társadalommal szemben. A legfontosabb változás, amit a modernizáció hozott, hogy a 

családszervezet tagjai nem egy háztartáson belül és nem a termelőmunka révén kötődtek 

egymáshoz. A kialakult új családi háztartások közös vagyonnal, illetve pénzjövedelemmel 

rendelkeztek, ez tette lehetővé a közös fogyasztást, ami a háztartás új keretét adta. 

Korábban a gyerekek helyzete is lényegesen különbözött, a polgárosodás, az új 

családszervezet kialakulása következtében került csak középpontba a gyermek nevelése, 

mint a család legfontosabb feladata (H. Sas, 1976). 

3.1.4 A modern család, 20. századi tendenciák 

A huszadik század társadalmi változásai, újabb normák megjelenésével, az értékrendszer 

átalakulásával, az individualizáció erősödésével (Friedrich, 1998) a családi szerepek 

ellentéteit, konfliktusait okozzák és erősítik. Freud szerint a család maga okozza bomlását, 

a szexuális ösztönök elnyomásával, hűségre vonatkozó szabályozó normák alkalmazásával. 
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 A XX. században a gazdasági és társadalmi változások rányomták bélyegüket a 

családszerkezetre, demográfiai folyamatokra is. Az átlagos élettartam növekedett, ezzel 

egy időben csökkent a házasodási életkor Európában és Észak-Amerikában is, ami az 

együttélés időtartamát lényegesen megnövelte. A párválasztásban az egyén szerepe 

növekedett, a nemi szerepek módosultak és a normák és attitűdök is változtak. A házasság 

előtti párkapcsolatok egyre terjedtek, a szexuális életet pedig befolyásolta a fogamzásgátló 

módszerek megjelenése illetve a társadalmi közerkölcs változása. Az ipari országokban 

növekedett a családok száma, egyúttal nagyságuk csökkent, egyre több lett a 2-4 fős 

háztartás. A más rokonokkal való együttélés is csökkent. A csonka családok egyre jobban 

elterjedtek (Parke, 2003), a házasságon kívüli együttélési formák gyakoribbá váltak. Az 

egyes családi életciklusok időtartama módosult, növekedett az a szakasz, melyben a szülők 

újra ketten maradtak. 

A huszadik század változásai közül a legszembetűnőbb a válások számának 

emelkedése. A modern jogrendszer biztosítja a döntési szabadságot, így a kapcsolatok 

értelmezése is átalakult, a helyesbítésre, újraválasztásra is adódik lehetőség (Cseh-

Szombathy, 1990). Somlai Péter (2002) nem gondolja a válások problémáját azonosnak a 

családi stabilitás gyengülésével, hiszen a házasságok felbomlása összetettebb a válási 

arányszámok gyakoriságánál, az informális kapcsolati kötődések és felbomlások korábban 

kezdődnek és tovább tartanak a jogi elismeréseknél, illetve a házasság felbomlása nem 

változtat a szülői szerepeken. A házassági intézmények felbomlását inkább 

funkcióváltásnak nevezi, mert az alternatív együttélési formák lépnek a helyébe. 

A családtípusok változásának főbb tendenciáit Anthony Giddens (1999) foglalta 

össze. A rokoni kapcsolatok jelentősége csökken, szimbolikussá válik. A házastárs szabad 

megválasztása is uralkodóvá vált, a nők jogai szélesedtek és a szexuális szabadság is nőtt. 

A gyerekek jogai szintén kiszélesedtek. 

A történelem során fokozatosan kezdett kialakulni a mai családszerkezet, a 

poligámia helyett a monogámia vált jellemzővé, a kiterjedt család felbomlását figyelhették 

meg, általánossá vált a nukleáris család. A fiatalabb generációk egyre önállóbbak, a 

házasság szabaddá vált, az érzelmek és az individualizmus került előtérbe. Ezek a 

folyamatok ma is zajlanak, leginkább a demográfiai adatokból követhetők nyomon. A 

jelenkori világban a gyermekekre koncentráló nukleáris család változásokon ment 

keresztül, a családalapítás módja, a családszerkezet, a funkciók és attitűdök tekintetében 
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is. A nemi szerepek megváltoztak, az egyenlőség elve érvényesül a partnerkapcsolatokban, 

a nők munkaerőpiaci jelenlétének nagyfokú elterjedése is ezt bizonyítja. Sok kutató a 

társadalmi változásoknak tulajdonítja a családszerkezetben bekövetkezett módosulásokat 

(Bumpass, 1994). A következmények a válás, egyszülős család, ismételt házasságok 

(Ambrus, 1999). 

Ezek a folyamatok mind a mozaikcsaládok kialakulásához vezetnek. A világ 

tendenciáinak megfelelően az Európai Unióban is a nukleáris család az uralkodó, a 

gyermektelen párok viszont sajnálatos módon egyre növekednek. A hagyományos 

családtípusok elsősorban az Európai Unió déli államaira jellemzőek, az északi országokban 

a kisebb háztartások fordulnak elő. Vasovits (2002) szerint az Európai Unióban a 

családtípusok pluralizációja figyelhető meg, a nukleáris családmodelltől eltérő formák 

terjedése jellemző. Az egyszülős családok száma nő, a válások és újraházasodások 

számának növekedésével multi-nukleáris családok jönnek létre. A követő családok száma 

is emelkedik, ez a típus az elvált szülő újraházasodásának eredménye és a gyermek nem áll 

vérségi kapcsolatban mindkét féllel. Az élettársi kapcsolatok is egyre elterjedtebbek. 

Bagdy Emőke meglátása szerint (2007) a ma szokványos, házasság és család 

intézményének válsága helyett az értékrendünk válságáról lenne célszerű beszélni. A 

családtámogatási rendszer felborul, a bizonytalan környezet nem kedvez a 

gyermekvállalásnak. Nemcsak a házasodási, válási és gyermekvállalási tendenciák 

változtak, hanem a családszerkezetben is eltérések alakultak ki, növekszik az egy 

gyermekes nukleáris családok száma. Gyakori a válás, árvaság, a csonka család, illetve 

másik oldalról megközelítve az újonnan képződő család, az új partnerek előző házasságból, 

kapcsolatból származó gyermekei. Ezeket a családokat a szociológia mozaikcsaládnak 

nevezi. 

A házasság monopoljellege eltűnőben van, erre mutatnak rá a demográfiai 

tendenciák. Az élettársi kapcsolatok terjedése, elfogadottsága is emelkedik. A nyolcvanas 

években és előtte ritka és deviáns viselkedési, párkapcsolati formának tartották (Utasi, 

1989), ám mára megváltozott a negatív hozzáállás, hiszen nem a házasság helyébe lép, 

hanem sok esetben az azt megelőző vagy követő életszakaszban jut nagy szerephez. 

Véleményem szerint a mai társadalmi viszonyok „kedveznek” ennek a 

családítpusnak, sokan gondolják úgy, hogy kaphatnak egy második esélyt egy új 

házasságban vagy élettársi kapcsolatban már meglévő gyermekeikkel együtt. Ahhoz, hogy 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

 
24 

ez társadalmilag elfogadott legyen, a fejezetben ismertetett tendenciák, változások 

nagyfokú elterjedése volt szükséges, hiszen gondoljunk csak bele, régebben egy 

mozaikcsalád csupán mostohaszülő csatlakozásval volt elképzelhető, persze számos 

előítelettel körülvéve. 

3.1.5 Családok stabilitása, instabilitása 

A házasság régi, gazdasági funkciójából veszített már, a felek érzelmi szükségleteik miatt 

házasodnak össze. Leggyakrabban már a házasság előtt elsajátítják a párok az 

együttéléshez szükséges készségeket, ismereteket. Demográfiai adatok segítségével is 

szükséges és érdemes vizsgálni a házasságokat. Lényeges elem a házasulandók életkora, 

esetleges korkülönbsége, társadalmi státusza, foglalkozása, végzettsége. A házassági 

arányszám életkor szerinti görbéje a házassági szokásokról ad képet, a görbe változása 

pedig a párválasztási magatartások módosulásáról. A korábbi családi állapot is lényeges 

ismérv a házasságok vizsgálatánál. A házasságban még nem éltek és a házasságban már 

éltek külön kategóriát képeznek, statisztikailag az először házasodók és az újraházasodók 

megkülönböztetésére használják. 

Jürg Willi (1997) tanulmánya szerint a házasság tartósságának tényezői közül a 

szerelmi alap az egyik legfontosabb. A szerelmi kötelékkel indított párkapcsolatban a felek 

hajlamosabbak kitartani és együtt maradni. Bagdy Emőke (2007) szerint (Linn 1995-ös 

kutatásaira alapozva) a baráti viszony, az embertársi tisztelet, a felelősségvállalás, a 

hasonló tervek és célok képeznek alapot a kapcsolat szövetségének fennmaradásához. 

Somlai Péter munkássága is jelentős a családszocilógia terén, 2002-ben kiadott 

könyvében a családi kapcsolatok változását elemzi, több, valós család példáján keresztül. 

Munkatársaival két évtizeden keresztül követték a kiválasztott családokat, azok szerkezeti 

átalakulását mélyinterjúk, beszélgetések alapján. A tanulmányban a családok között a 

mozaikcsalád is megjelenik, bár a szerző a kategóriát nem definiálja külön, csupán a 

felvázolt családszerkezetből (a családfő négy házassága, melyből kettőben született 

gyermeke, mostohaszülő szerepek, több családtag együttélése) lehet következtetni a 

típusra. Számos konfliktushelyzetet bemutat a vizsgálat, amely főként a családfő új és volt 

feleségei kapcsolatában, a mostohaszülők gyermekekhez való viszonyában jelenik meg. 
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Somlai (2002) megállapítja, hogy a családi kapcsolatok változnak, az életpálya 

módosulása gyakori és a nem hivatalos együttélési formák is egyre gyakoribbak. A nemi és 

háztartási szerepek is módosulnak, a gyermeknevelési módszerekben új tendenciák a 

vannak jelen, illetve az individualizmus egyre inkább jellemző az emberekre. 

3.1.6 Gyermekvállalás 

A gyermekvállalás kérdése is egy fontos irányzata a családszociológiának. A 

gyermekvállalás ideális kora, az első gyermek születése, a nevelési módszerek, családban 

betöltött szerep, a konfliktusok mind kutatási kérdéseket képeznek. A család egyik fő 

funkciója a reprodukció, ami döntő fontosságú a társadalom számára. Egy család életében 

azonban nem ez a motiváló tényező a gyermekvállalásra, inkább egy saját reprodukció, 

utódnemzés, biológiai késztetés a hajtóerő (Cseh-Szombathy, 1979). 

Kirkpatrick (1963) négy csoportba osztotta a gyermekvállalás motívumait: 

 partnerkapcsolat megerősítése 

 önigazolás, személyiségből fakadó szükséglet 

 gazdasági előnyök a család számára 

 mintakövetés, korábbi családi tapasztalatokból fakad 

A gyermekvállalás, illetve a gyermek léte a családban mindenképpen változással jár, sok 

esetben konfliktusokhoz is vezethet. A családi életciklus szakaszainak is fontos 

mérföldköve a gyermek. Több modell a várandósság időszakát külön kezeli (Haley, 1971), 

ám a leglényegesebb változást maga a gyermek születése hozza meg. Az első gyermek a 

családképződés fordulatát hozza, egy hármas helyzet alakul ki az addigi kétszereplős 

kapcsolatból. A házastársaknak újra kell definiálni szerepeiket, az anyák számára a 

legnagyobb a változás, hiszen otthon maradnak kisgyermekükkel, esetleges depresszióval 

is meg kell birkózniuk. A kapcsolatok teherbírásától is függ ennek az időszaknak az 

átvészelése. Az óvodás korú gyermek jelenti a családi életciklus következő szakaszát, 

ilyenkor az apa már jobban bevonódik a gyermeknevelésbe, a csemete számára kitárulhat a 

világ. Az apa hiánya a családban nagyban kihat ebben a fejlődési fázisban, hiszen a 

szerepminták elsajátítása ekkor zajlik. Az iskoláskorba lépő gyermekkel rendelkező család 

az egyéni fejlődés szempontjából békés, ha nem zavarja meg a korszakot válás vagy más 

trauma, a szülő gondoskodó szerepét kívánja csak meg. A pubertás korba lépő gyermek 
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ismét kinyitja a családi élet kapuját a szülők számára, hiszen marad idejük saját 

hobbijaikra, barátaikra is. A szülőkről való leválás is ekkor kezdődik meg. A családot 

próbára tevő időszak (nehézségek a pubertás során, felnőtté válás problémái) vége a 

fiatalok kirepülése, ami után a szülők ismét ketten maradnak (Bagdy, 2007). 

A gyermekvállalás ideális korával is foglalkozik a családszociológia. Számos 

tényező áll amögött, hogy mikorra időzítik a baba érkezését (anyagi helyzet, egészségi 

állapot, lakáskörülmények, karrier). A késői gyermekvállalás trendjéért pedig az alábbiak 

felelősek: 

 demográfiai tényezők: házasságkötések kései életkorban, válások száma, 

kevesebb gyermek 

 orvosi tényezők: megbízhatóbb fogamzásgátlás, a középkorúak is biztonságosan 

szülhetnek az orvostudomány fejlettsége miatt 

 társadalmi tényezők: értékek, normák változása, női egyenjogúság, az 

idősebbek és az alacsonyabb jövedelműek tartják fontosnak a gyermekvállalást 

 strukturális tényezők: magasabb iskolai végzettség és később kezdenek munkát 

vállalni a szülők. 

Létezik egy biológiailag optimális életkor a gyermekvállalásra, ami a 20-34 év közötti 

időszak. Ekkor mind az anya, mind gyermeke számára a legkisebb az egészségügyi 

kockázat. Az orvostudomány fejődése azonban már lehetővé teszi az akár 40 év körüli 

anyává és 60 év körüli apává válást is. Az előbb említett folyamatok és tényezők 

eredményeképpen hazánkban is egyre erősödő tendencia a kései gyermekvállalás. 

Magyarországon 1970-ben 22,6 volt az átlagéletkor az első gyermek születésekor, míg 

2007-ben már 27,5 (Paksi-Szalma, 2009). 

Disszertációm primer kutatás részében a mozaikcsaládosok gyermemeket érintő 

kérdéseivel (főként a vásárlási döntések terén) kiemelten foglalkozom. Megvizsgálom 

miben térnek el a hagyományos családoktól. Mivel a mozaikcsaládban legalább az egyik 

félnek van már az előző kapcsolatból született gyermeke, így feltételezhető, hogy a 

patchwork családos párok valamivel idősebbek lehetnek. Ha közös gyermek is születik, 

ebben az esetben idősebb korban történő gyermekvállalásról is szó eshet illetve több 

családrész egyesülésével a családtagok száma is magasabb lehet, mint egy nukleáris 

családnál. 
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3.1.7 Válás 

A válás egy, a családot érintő fontos, de kevésbé pozitív tényező. A családszociológia 

vizsgálja a válásokat, mint a párkapcsolatok felbomlását, a demográfiai trendeket és a 

válások okait, az odáig vezető tényezőket. 

A válás demográfiailag egyet jelent a házasság jogi úton történő felbontásával, ami 

lehetőséget ad a feleknek az újrakezdésre, egy új házasság megkötésére. A különválást és 

különélést a családszociológia szintén a párkapcsolati formák felbomlásaként értelmezi, 

ám statisztikailag nem kimutatható, demográfiailag nem tartozik a válás kategóriájába. Ha 

a különválást kívánjuk vizsgálni, speciális reprezentatív felmérésekre van szükség. Az 

özvegyülés is a párkapcsolatok felbomlásának egyik válfaja, ami a házastárs halálával 

következik be. 

Fontos tényező a válás vizsgálatánál az elváltak életkora, ami azt mutatja, milyen 

életkorban és korkülönbséggel gyakoriak a válások, ezenkívül a korábbi családi állapot, 

eddigi válások száma, a házasságtartam is sok következtetésre ad alapot. Az elváltak 

gyermekeinek száma arra ad választ, hogy mennyiben jelenthet visszatartó erőt a közös 

gyermek a megromlott párkapcsolat felbomlása esetén. A gyermekekkel rendelkezők 

különválása növeli az egyszülős családokat és az ily módon felnövők számát. 

A válásokra számtalan elmélet született a szociológusok körében. L.C. Halem 

(1980) szerint háromféle megközelítés létezik: etikai, szociálpatológiai (speciális bírósági 

és államigazgatási intézmények kialakítása), pszichopatológiai (pszichoterápiás 

beavatkozások). Történetileg egymás után jelentkeztek ezek a modellek, még ma is 

létezőnek mondhatók. A válás morális (erkölcsi) hibának tekintése azt jelenti, hogy az 

egyéni hiba eredménye, erkölcstelenség és a vétkes a közösség büntetését érdemli. A 20. 

század elejétől társadalmi hibának tekintették a válást. Azt gondolták, az káros, a csonka 

családok elszaporodását jelenti, ami a bűnözés, deviancia okozója. 

Cseh-Szombathy László (1985) megállapításai szerint a válások száma a 20. 

századra jelentősen megnőtt. A házasságok jogi szabályozása lehetővé tette, hogy a felek, 

akik konfliktusa kritikus fokig jutott, felbonthatták házasságukat. A nyolcvanas évekbeli és 

az azt megelőző statisztikák is a válások egyre nagyobb gyakoriságát mutatják, a tendencia 

azóta is folytatódik. Akkor a házasságok mintegy 30%-ánál lehetett válással számolni, 

mára ez a probléma minden második házasságot érint. 
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3.2 A családok helyzete napjainkban 

A családszociológia irodalmának, alapfogalmainak áttekintése után megvizsgálom a 

rendelkezésre álló szekunder információkat a házasságkötések, válások, gyermekvállalás 

terén, melyekből következtetni lehet az újrakezdők fogyasztói csoportjának kialakulására, 

létének okaira. 

A háztartások formálódása nagymértékben függ attól, hogy az adott országban 

milyen a gyermekvállalás és a házasodás trendje. Korábban a gyerekvállalást megelőzte a 

házasságkötés, míg manapság nagyszámban nő a házasságon kívül született gyermekek 

száma. Általánosan elmondható, hogy a házasság és a gyermekvállalás már nem 

kapcsolódik olyan szorosan egymáshoz, mint régen (Hofmeister-Tóth, 2008). 

3.2.1 Családformálódás az Európai Unióban 

A háztartáslétszám csökkenése az Európai Unió országaiban mindenütt megfigyelhető. 

Azonban elég nagy eltérések figyelhetők meg az egyes országok között a háztartáslétszám 

tekintetében. 

A háztartások nagyság az EU országaiban 2010-ben
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2. ábra Átlagos háztartáslétszám az EU egyes országaiban, 2010-ben 

Forrás: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvph01&lang=en 
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Cipruson, Máltán, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában, még mindig nagyobb 

az egy háztartásban élők száma (átlagosan 2,8-2,9 fő). Számuk Romániában és Máltán a 

legnagyobb, átlagosan 2,9 fő él egy-egy háztartásban. Az egy háztartásban élők száma 

Finnországban és Németországban a legalacsonyabb, háztartásonként átlagosan 2,1 fő. 

Magyarország e tekintetben a középmezőnyben helyezkedik el. Nálunk a 

háztartások átlagos létszáma 2,6 fő. Ezzel az értékkel megelőzünk számos nálunk nagyobb 

és fejlettebb országot, mint pl.: az Egyesült Királyságot (2,3 Fő), Németországot (2,1 fő), 

Olaszországot (2,4 fő) és Hollandiát (2,2 fő). 

Az egy háztartásban élők számának csökkenését eredményezi az is, hogy a nők 

egyre később vállalnak gyereket. Az első gyermek késő vállalása csökkenti a második, de 

még inkább a harmadik gyermek megszületésének valószínűségét (Klinger, 2001). 

A nők átlagos életkora az első gyermek születésekor az EU 

egyes országaiban 2010-ben
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3. ábra A nők átlagos életkora az első gyermek születésekor az EU egyes országaiban, 2010-ben 

Forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tps00017 

Spanyolországban és Írországban vállalnak a nők legkésőbb gyermeket. Az első gyermek 

születésekor ebben a két országban a nő életkora átlagosan 31,2 év. A rendelkezésre álló 

adatok alapján a belga nők vállalnak legkorábban gyermeket, itt az első gyermek 

születésekor az átlagos életkor 26,97 év. 

A nők életkora az első gyermek születésekor folyamatosan növekedett az elmúlt tíz 

évben. 2000-ben átlagosan 27 éves korukban szülték meg az első gyermeküket a nők 
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Magyarországon, míg 2010-ben ugyanez a mutató már 29,31 év volt. Ennek egyik 

legnagyobb oka, hogy egyre több nő vesz részt felsőfokú képzésben, illetve a tanulmányaik 

befejezése után első helyen a karrierépítés, és nem a családalapítás áll. 

Sajnos a válások tekintetében Magyarország, a rendelkezésre álló adatok alapján 

elég elől található. 2010-ben Magyarországon az 1000 főre jutó válások száma 2,4 volt. 

Ennél magasabb érték csak Belgiumban (3), Litvániában (3), Csehországban (2,6), 

Dániában (2,6), és Finnországban (2,5) figyelhető meg. Válások tekintetében Írország áll a 

legjobb helyen, itt 2010-ben 1000 főre csupán 0,7 válás jutott (1. számú melléklet). 

Hazánk a házasságkötések számát tekintve az Európai Unión belül szintén rossz 

helyen áll: az 1000 főre jutó házasságkötések száma 2010-ben Magyarországon 3,6 volt. A 

rendelkezésre álló adatok alapján az Unióban csak Szlovéniában (3,2), Bulgáriában (3,2) és 

Luxemburgban (3,5) volt alacsonyabb az 1000 főre jutó házasságkötések száma. 2010-ben 

az 1000 főre jutó házasságkötések száma Lengyelországban volt a legmagasabb, 6 

házasságkötés jutott 1000 főre (1. számú melléklet). 

Az Európai Unió országai között az élve születések számát illetően Magyarország a 

középmezőnyben helyezkedik el. 2010-ben 90.335 volt az élve született gyermekek száma, 

a Magyarországot megelőző országok zöme nagyobb területű és több lakossal rendelkező. 

2010-ben a legtöbb élve születés Franciaországban volt, 829.000 gyermek született élve, 

míg a legkevesebb élve születés Máltán volt, ott 2010-ben csupán 4.008 volt az élve 

született gyerekek száma. Mivel manapság a házasság és a gyerekvállalás már nem 

kapcsolódik olyan szorosan egymáshoz, növekszik a házasságon kívül született gyerekek 

aránya. 2010-ben a házasságon kívül született gyerekek aránya Észtországban volt a 

legmagasabb, 59,14%. Szintén 50% fölötti az arány Szlovéniában, Bulgáriában és 

Svédországban. 2010-ben a házasságon kívül született gyerekek aránya Görögországban 

volt a legalacsonyabb, mindössze 6,93%. Magyarországon 40,84% volt 2010-ben a 

házasságon kívül született gyerekek aránya (2. számú melléklet). 

3.2.2 Családformálódás Magyarországon 

A következőekben Magyarországra vonatkozó forrásokból dolgozom, az utóbbi években, 

évtizedekben a családszerkezetben beállt legfontosabb változásokra és a fő demográfiai 

tendenciákra koncentrálva. A házasodási szokások megváltozásának számos gazdasági 
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és társadalmi okát ismerjük. Ilyenek pl.: az élettársi kapcsolatban élők számának 

növekedése, csökken a gyerekek száma, a nők egyre később vállalnak gyereket és 

növekszik a házasságon kívül született gyermekek száma (Czeglédi, 2008). 

Házasságkötések száma Magyarországon 2001-2010
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4. ábra A házasságkötések száma Magyarországon 2001-2010 között. 

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2010. KSH, Budapest, p. 34. 

A házasságkötési és gyerekvállalási kedv az utóbbi években Magyarországon 

folyamatosan csökken. A vizsgált időszakban a házasságkötések száma 2002-ben és 2003-

ban még emelkedést mutatatott, de 2007-től kezdve folyamatos csökkenés figyelhető meg. 

2010-ben a magyarországi házasságkötések száma alig haladta meg a 35.000-et, ami 

10.000-el kevesebb, mint 2002-ben, amikor is a legmagasabb volt. 

A házasságkötéseknél érdemes megvizsgálni, hogy mekkora volt az újraházasodók 

száma az adott évben. A vizsgált időszak tekintetében ez 2002-ben volt a legmagasabb, 

ebben az évben 14.273 házasság már újraházasodás volt. Megfigyelhető, hogy gyakoribbak 

azok az újraházasodási formák, ahol korábban csak ez egyik fél volt már házas. Úgy, mint 

a házasságkötések számánál, itt is csökkenő tendencia figyelhető meg. 
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Újraházasodások 

száma 

Egyik fél 

volt már 

házas 

Mindkét fél 

volt már 

házas 

2001 13 930 8 046 5 884 

2002 14 273 8 371 5 902 

2003 13 975 8 303 5 672 

2004 13 654 8 050 5 604 

2005 13 473 8 178 5 295 

2006 13 777 8 240 5 537 

2007 12 602 7 582 5 020 

2008 12 738 7 507 5 231 

2009 11 938 6 964 4 974 

2010    

2. táblázat Az újraházasodók száma Magyarországon 2001-2010 között. 

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2010. KSH, Budapest, p. 42. 

Az elmúlt 10 évet vizsgálva elmondható, hogy 2010-ben született Magyarországon a 

legkevesebb gyermek (90.335), ebben az évben az élve születések száma alig haladta meg 

a 90.000-et. A legtöbb gyermek a vizsgált időszakon belül, 2006-ban született, mégpedig 

99.871 volt az adott évben az élve született gyermekek száma. 

Az élve születések száma Magyarországon 2001-2010
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5. ábra Az élve születések száma Magyarországon 2001-2010 között. 

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2010. KSH, Budapest, p. 47. 

Az elmúlt 10 évben a válások száma Magyarországon hol nőtt, hol csökkent. 2004-től 

egészen 2008-ig folyamatosan nőtt, míg 2008 után visszaesés figyelhető meg. A válások 

számára hatással van a házasságkötések száma is, hiszen ha kevesebben házasodnak 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

33 

össze, akkor kevesebb pár dönthet a válás mellett. A válások száma 2008 után szintén 

csökkent. 2010-ben 23.873 válást mondtak ki Magyarországon. 

Válások száma Magyarországon 2001-2010
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6. ábra A válások száma Magyarországon 2001-2010 között. 

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2010. KSH, Budapest, p. 34. 

Érdemes megfigyelni, hogy ez évek során hogyan változott a 15 évnél idősebb népesség 

családi állapota. Az adatok mindig adott év január 1-jére vonatkoznak. 

Családi állapot 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nőtlen/hajadon 27,1 27,8 28,2 28,8 29,4 30,0 30,5 31,1 31,7 32,3 32,9 

Házas 52,4 51,6 50,9 50,1 49,4 48,7 48,0 47,2 46,5 45,7 45,0 

Özvegy 11,6 11,6 11,6 11,6 11,5 11,5 11,4 11,4 11,3 11,3 11,2 

Elvált 8,8 9,0 9,3 9,5 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5 10,7 10,9 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. táblázat A 15 évnél idősebb népesség megoszlása családi állapot szerint 2001-2010 között (%) 

Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd002a.html 

Az egyedülálló és az elvált 15 év feletti népesség aránya 2001-2011 között folyamatosan 

növekedett, míg ezzel párhuzamosan a 15 év feletti házasok aránya folyamatosan csökkent. 

A 2001-és 2011 közötti időszakban a 15 év feletti népességen belül az egyedülállóak 

(nőtlen, hajadon) aránya 27,1%-ról 32,9%-ra nőtt. 2001-ben a 15 év feletti népesség 

52,4%-a házas volt, míg 2011-re a 15 év feletti népességnek csupán a 45%-a volt házas. A 
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válásoknál fordított a helyzet, míg 2001-ben csupán 8,8%-a volt elvált a 15 év feletti 

népességnek, addig 2011-ben már 10,9 %-a. 

3.2.3 Párkapcsolatok jellegzetességei 

A párkapcsolatok vizsgálatánál az együttélési formákra, azok változatosságára kell 

gondolni, illetve az azokban bekövetkező változásokra, tendenciákra. A házasságkötések 

és válások alakulásának demográfiai adatok alapján történő elemzése is sorra kerül. 

A házasodási kedv jelentősen visszaesett, 2007-ben 40 százalékkal kevesebben 

kötöttek házasságot, mint a rendszerváltáskor. A fiatalon (25 éves kor előtt) kötött 

házasságok száma egyre csökkenő, amit az idősebbek házasodási kedve sem képes pótolni. 

A házasulók korösszetételében is változás ment végbe, 2007-ben az először házasodó nők 

átlagosan 27,5 évesek voltak, míg ez a szám a rendszerváltáskor 22 volt. 

 

7. ábra Az átlagos életkor alakulása az első házasságkötéskor 

Forrás: KSH Demográfiai portré 2009., p. 10. 

Az első házasságkötés idejét befolyásolja a képzettség, az alacsonyabb végzettségűek 

korábban (20-as éveik elején), míg a magasabb végzettségűek sokkal később (átlagosan 

25-29) házasodnak, a diplomások között pedig akár a 30-35 éves korra is tehető az első 

házasság. Az alternatív együttélési formák népszerűsége egyre nő, míg az élettársi 

kapcsolatot a nyolcvanas években kifejezetten deviáns viselkedési formának tartották, 

mára elfogadottá vált. A házasság presztízse ugyanakkor nem csökkent, az együttélésekből 

nagyon sok esetben törvényes házasság kötődik. A házasság előtti együttélést 
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próbaházasságnak is nevezik, ám nem minden tartós párkapcsolat végződik házastársi 

esküvel. A demográfiai adatokból jól látszik az élettársi kapcsolatok számának jelentős 

emelkedése (Pongrácz, 2009). 

 

8. ábra Az első párkapcsolati formák megoszlása létrejöttének időpontja szerint 

Forrás: KSH Demográfiai portré 2009., p. 10. 

A válások száma a házasságkötésekhez képest (felére csökkent) jóval kisebb mértékben 

esett csak vissza a nyolcvanas évekhez képest. A teljes válási arányszám 1990-től kezdve 

folyamatosan növekszik, 2007-ben a megkötött házasságok csaknem fele előreláthatólag 

válással fog végződni. A váló felek életkora is emelkedett, ami az egyre későbbi életkorban 

történő házasságkötésekkel is magyarázható (nőknél átlagosan 38 év, férfiaknál 41). A 

váláskori átlagos házasságtartam ezzel szemben növekedett, a hosszú házasságot követő 

válások száma egyre gyakoribb. A felbomló házasságok több, mint felében kiskorú 

gyermek is van. A válás valószínűsége nagyobb egy fiatalon köttetett házasság esetén. A 

népesség harminc százalékának megítélése szerint a házasság élethosszig tartó kapcsolat, 

ám a lakosság háromnegyede a boldogtalan házasság felbontásával egyetért, még közös 

gyermek esetén is (Földházi, 2009). 

3.2.4 Gyermekvállalás, háztartások 

A magyarok gyermekvállalási kedvére jellemző, hogy az egyik legalacsonyabb Európában. 

A rendszerváltás után a gyermekszám csökkenésnek indult, melyben az a tényező is 

szerepet játszott, hogy a nők egyre inkább későbbre halasztják első gyermekük születését. 
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Az individualizáció, az egyéni célok előtérbe kerülése mellett az önálló egzisztencia 

teremtés nehézségei is közrejátszanak a csökkenő gyermekvállalási kedvben. Mivel az első 

gyermek születése egyre kitolódik, úgy a második illetve harmadik gyerek születésének 

valószínűsége is csökken. Közvélemény kutatások szerint a fiatal párok átlagosan legalább 

két gyermeket szeretnének, ám terveik megvalósítása sokszor nehézségekbe ütközik. 1990-

ben még 126 ezer gyermek született, majd egy csökkenő tendencia után a 2000-es évektől 

90 és 100 ezer körül stagnál ez a szám. 

 

9. ábra A nők és férfiak átlagos életkora a gyermekük születésekor 

Forrás: KSH Demográfiai portré 2009, p. 32. 

Az első gyermek születésekor az átlagos élettartam egyre növekszik. Míg a kilencvenes 

években az első gyermeküket szülő nők több, mint háromnegyede 25 év alatt volt, mára a 

fiatal anyukák száma alig haladja meg az egynegyedet, kifejezetten ritka a húszas évek 

elején a gyermekvállalás. A közvélemény is megváltozott e téren, a fiatalok nagy rész úgy 

véli, 25 éves kor felett ideális a gyermekvállalás. 
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10. ábra Háztartástípusok megoszlása 

Forrás: KSH Demográfiai portré 2009., p. 33. 

3.3 A mozaikcsalád 

Hazánkban elsősorban a pszichológia és egyes szociológiai ágazatok foglalkoznak a 

mozaikcsaládokkal. A családterápiával foglalkozó szakemberek is kiemelten kezelik ezt a 

területet, ám sajnos még csak külföldi (elsősorban német és angol) szakirodalma jelentős. 

Az életív csoport vizsgálatához elengedhetetlen a mozaikcsaládok szerkezetének, 

feladatainak és problémáinak ismertetése, a fejezetben ezekre térek ki részletesebben. A 

kutatási téma újszerűsége megkívánja, hogy áttekintsem a mozaikcsalád helyzetét, 

szakaszait, esetleges kríziseit, amiken a család fejlődése során keresztül megy, és 

marketing szempontból fontos döntéshozatalait befolyásolja. 

A nemzetközi pszichológiai-szociológiai szakirodalomban patchwork családnak 

nevezik azt a családformát, amely nem egy szülőpárból és közös gyerekeiből, hanem 

különböző családrészek „összeolvadásából” jön létre. A patchwork-családot magyarul 

mozaik-családnak is szokás nevezni, ugyanebből az alapgondolatból kiindulva: a mozaik 

mintázata is eredetileg különálló, színes kövek összeillesztésével jön létre. 

A mozaik-családtagok számára a nehézségek egyik fő forrása, hogy tisztázatlanok a 

velük szembeni szerepelvárások (Aronsohn, 1997). Akármennyire változik is az életforma, 

bomlanak a régi hagyományok, kultúránkban még manapság is eléggé egyértelmű, hogy 

mit várunk egy férjtől, feleségtől, apától vagy anyától. A „mostohaszülő” szerepe 
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bizonytalan (Fisher, 2005), azért sem fejezi ki jól az új házastárs funkcióját, mert a másik 

szülő él, a helyét tehát nem kell betölteni, a szülő szerepe „foglalt”. A házastárs gyerekét 

tulajdonképpen csak kerülő úton tudjuk leírni. Ennek csak egyik oka, hogy ez a viszony 

valóban egy másik személyen keresztül jön létre. A hagyományos, megszokott családi 

szerepekre vannak kifejezéseink, de az, hogy házastársunknak a velünk való 

házasságkötése előtt is volt gyereke, ez olyan új helyzetet teremt, amelyet nem könnyű 

elhelyezni. A hagyományos család úgy jön létre, hogy először kialakul a tengelye, a 

házaspár, majd megszületnek a gyerekek. A mozaik-családnál fordított a sorrend. Adva 

van egy csoportosulás, a szülő a gyerekével vagy gyerekeivel, és ebbe a csoportosulásba 

kell beépülnie az új partnernek. A kiinduló helyzet sokkal nehezebb, mint egy „tiszta 

lappal” induló pár esetében. A nehézségek már a családalapítást megelőző fázisban, a 

boldog szerelem idején is megjelennek. 

3.3.1 Apa-tipológiák 

Érdemes megfigyelni a különféle kutatásokban az apák és anyák magatartásának 

vizsgálatából származó tipizálási eredményeket is. A Frankfurti Egyetem szociológusai 

(Bambey és Gumbinger, 2006) vizsgálták az apák jellemzőit, a családon belüli helyzetüket 

és szerepvállalásukat. Kiemelik a túlkövetelt férfiak problémáit, rámutatva arra, hogy az 

egyes típusok eltérően viselik a megnövekedett terheket. 

Az egyes tipikus apa csoportok jellemzői a következők (Törőcsik, 2011): 

 homlokzatszerű apa: tradicionális szerepmodellt követ, amelyben az anyára hárul 

a gyereknevelés. A gyerekek életében emocionálisan kis részt tölt csak be, 

előtérbe a szükségletek kielégítését helyezi. 

 peremre szorult apa: az apa-anya-gyerek kapcsolati háromszögben a peremre 

szorul, ő is a tradicionális családmodell szerinti értékeket vallja. Családi életével 

nem elégedett, apaszerepével kapcsolatban bizonytalan. Kizárva érzik magukat a 

családból. 

 az egyenlőségre törekvő apa: elutasítja a tradicionális értékeket, magabiztos az 

apa szerepében. Partnere jó apának tartja. A gyereknevelésben részt vállal, nagy 

jelentőséggel bír a gyerekekkel való kapcsolata. 
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 tradicionális partneri apa: részt vállal a gyereknevelés feladataiban, türelmes, 

partnere elismeri őt. Erősen elutasítja a tradicionális nemi szerepeket. 

3.3.2 Anya-tipológiák 

Borstedt és Wippermann (2010) abból a szempontból vizsgálta az anyák szerepét, hogy az 

anyaszerepek betöltésére milyen erőket tudnak mozgósítani a mindennapokban, hogyan 

egyengetik gyermekeik jövőjét. A nők motiválják a gyerekeket, biztosítják a családi hátteret, 

ezért fontos, hogy megismerjük a mindennapi életüket, a pénzfelhasználásukat és a 

döntéseiket. Az egyes csoportok jellemzői (Borgstedt és Wippermann, 2010): 

 optimista státus-stratéga: házas nő, legfeljebb két gyerekkel. Az oktatás 

biztosításával akarja gyerekeire vonatkozó terveit megvalósítani. Felsőközép és 

magas jövedelmi csoportba tartozik. Szükségleteire jellemző a gyerekmegőrzést, 

képzést, oktatást nyújtó szolgáltatások. 

 öntudatos harcos nő: gyerekét egyedül neveli, így a családfenntartó szerepét is ő 

tölti be. Alsó és középső jövedelmi kategóriába tartozik. Öntudatos. Elkötelezett a 

gyerek jogai és szabadsága iránt, felemelkedés orientált. 

 fenntartó taktikus: házas, párján kívül legfeljebb két gyerekkel él együtt. Közepes 

jövedelmi csoportba tartozik. Fontos számára az iskolai képzés színvonala, 

minősége. 

 elbizonytalanodott zsonglőr: a háztartásban több gyerek is található, házas, vagy 

gyermekeit egyedül neveli. Alsó és a középső jövedelmi csoportokba tartozik. 

Törekszik a biztonságra. Igényt tart ingyenes gyerekmegőrzésre, orvosi 

közellátásra. 

 önzetlen ügyintéző: több gyereket nevelő, házasságban élő anya, aki szűkös 

jövedelmi lehetőséggel rendelkezik, az alsó jövedelmi csoportokba tartozik. 

Önfeláldozó, egyéni szükséglet kielégítése a háttérbe szorul. Preferálják az 

ingyenesen elérhető szabadidős foglalkozásokat. 

3.3.3 A mozaikcsaládok jellemzői 

A mozaikcsalád kívülről nézve nem sokban különbözik a nukleáris családtól, azonban 

közelebbről megvizsgálva jelentősen eltér attól (Howden, 2007). Visher és Visher 
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strukturális összehasonlítása alapján megállapítható, hogy nagyon távol áll egymástól a két 

modell. A mozaikcsalád a különélő családdal, nevelő- és örökbefogadó családokkal mutat 

némi hasonlóságot. 

 Nukleáris család Mozaikcsalád 

Tagjai 

Két felnőtt, egy vagy több 

vér szerinti gyerek 

Egyik vér szerinti szülő máshol él. Gyerekek 

nagyrészt az egyik szülővel (és a pótszülővel) 

élnek. Kivétel a közös gyerekek. 

Szülői funkciók 
Szülői funkciókat a házaspár 

gyakorolja 

Különélő szülő is felelős marad a gyerekért. 

Kapcsolatok 
Felnőttek, szülők párként 

élnek 

Szülő-gyerek egység az új kapcsolat előtt 

létrejött. 

Családrendszer 

Zárt rendszer, családtagok 

egyazon családrendszer 

tagjai. Biológiailag, jogilag 

stabil. 

Nyitott családi kötelék, nincs világosan 

definiálva (biológiailag, jogilag stb). Gyerekek 

akár több családrendszerben is részt vehetnek. 

Jogi viszony 

Mindkét szülő jogi viszonya 

világos. Gyerekek 

összetartoznak. 

Aszimmetrikus jogi viszony, pótszülőnek 

nincsenek szülői jogai. Féltestvérek jogilag 

nem rokonok. 

Szerepek 

Biológiailag és generációsan 

adottak. Társadalmilag 

rögzített. 

Vannak szerzett szerepek is (pl.: pótszülő) 

Célok 
Utódokra irányul Utódok dolga nem központi cél. Más célok pl.: 

alrendszerek integrálása, párkapcsolat 

Nagyszülők Két pár  Legalább három pár  

Csoport-hatás 

Közös nézetek, értékek, 

hagyományok. Erős érvényű 

csoport 

Nincs közös történet, kisebb összetartó erő 

Összetartozás 
Mindkét származási család 

támogatja 

Származási családok nem támogatják magától 

értetődően. 

4. táblázat A nukleáris és a mozaikcsalád összehasonlítása 

Forrás: Visher és Visher (1995)
3
 

A mozaikcsaládokról Németországban elsőként 1984-ben tettek említést, azt megelőzően 

alig volt szakirodalma a területnek. Elsőként családterápiával foglalkozó szakemberek 

figyeltek fel erre a csoportra (Krähenbühl et al., 1984). Nemcsak a német család-

felfogásról, hanem összességében az európairól is elmondható, hogy a nukleáris családra 

épít. Ezzel szemben a mozaikcsalád egy olyan új életközösség, melyet csak az egyik szülő 

alkot gyermekeivel illetve a pótszülővel, új partnerrel, aki szintén hozhatja saját 

gyermekeit az új családba. Mivel a mindennapi nyelvhasználatban gyakran 

mostohaszülőkről beszélnek, ezért a német és angol nyelvterületeken ebből kiindulva 

mostoha családnak is nevezik a mai napig ezt az életközösséget. A mostoha kezdetű 

                                                 

3 Krähenbühl et al., 2007, pp. 22-23. alapján 
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szavaknak azonban pejoratív értelme van, ezért sokkal inkább megfelelő a patchwork 

család illetve mozaikcsalád kifejezés, ami arra utal, hogy az egymásnak idegen részekből 

egy új egész jön létre. Korábban ilyen családok a gyermekes özvegyek újraházasodásaival 

jöttek létre, ám a válások számának nagyarányú emelkedésével kialakult a ma leginkább 

elterjedt, válással, majd újraházasodással (esetleg élettársi viszonnyal) létrejövő 

mozaikcsalád. 

Sager (1983) szerint a mozaikcsalád két partner házassága (vagy együttélése) révén 

jön létre és legalább egyikőjük volt már házas. Visher és Visher (1995) olyan 

életközösségként definiálja a mozaikcsaládot, ahol legalább az egyik felnőtt pótszülő 

szerepben van. Minuchin (1990) rendszerszemléletű megközelítésben kezelte a 

mozaikcsaládokat és egy családtérképet rajzolt fel, ahol a nukleáris családot egy pár és 

szülői alrendszerből, illetve egy gyerek-testvér alrendszerből építette fel. 

 

11. ábra A hagyományos családmodell 

Forrás: Saját szerkesztés
4
 

A mozaikcsalád ellenben összetettebb ennél. Az a szülő, aki a válás után már nem él együtt 

a családdal, továbbra is fontos szerepet játszik az új család életében is. McGoldrick és 

Gerson (1987) genogrammal egészítette ki a családtérképet. Ezen az ábrán a pár nem 

egyezik meg a szülőkkel és van egy távol élő, ám ugyanúgy fontos családtag, az elvált 

szülő. Itt a családtagok közelsége és távolsága teljesen mást jelent, mint a nukleáris 

családban. 

                                                 

4 Krähenbühl et al., 2007. 17.p. alapján 
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12. ábra A mozaikcsalád szerkezete (itt az apa házasodott újra) 

Forrás: Saját szerkesztés
5
 

A mozaikcsaládok legfőbb jellemzői (Krähenbühl
 
et al., 2007): 

 Egyik szülő adott időtartamban él a gyermekkel. A gyerek ingázik a két 

családrendszer között. 

 Majdnem minden tag átélte fontos személy elvesztését (válás, halál). 

 Egy felnőtt és legalább egy gyerek között az új partnerkapcsolat előtt is 

kialakult már kapcsolat, kötődés. 

 Gyerekek nemcsak egy családközösségbe tartoznak. Nem világosak a 

családrendszerek határai. 

 Egyik felnőtt (a pótszülő) nem gyakorolhat szülői jogokat partnere 

gyermekeivel szemben. 

A mozaikcsalád jellemzői mutatják azokat a problémákat, melyekkel a családnak szembe 

kell néznie. Ezek megoldásától függ, hogy képes-e újraszerveződni és alkalmazkodni. A 

fentebb bemutatott családtipológia alátámasztja az empirikus kutatás időszerűségét és 

szükségességét. 

A szakemberek kutatásai eddig nagyrészt a mozaikcsaládban élő gyermekek 

viselkedési problémáira tértek ki. Számos nagy mintán végzett vizsgálat (ezek közt volt 

olyan, amelyik több éven át vizsgálta az alanyokat) kimutatta, hogy eltérés van a 

hagyományos családban élő fiatalok és a patchwork családosok magatartásában. Sokan 

közülük korán elhagyják a szülő házat. Az iskolai magatartásuk és tanulmányi 

teljesítményük is rosszabb. Egészségügyileg is veszélyeztetettebbek, gyakrabban vannak 

                                                 

5
 Krähenbühl et al., 2007, p. 18. alapján 
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pszichés problémáik. A család felbomlásának ideje nagy hatással van a gyermekekre, a 

korai gyermekkorban és a kamaszkorban széthulló család problémás magatartást 

eredményezhet. Az alábbi táblázat foglalja össze a kutatási eredményeket. 

Szerző(k) 
Vizsgálat 

tárgya 
Eredmények 

Aquilino, 

1991 
Kirepülés 

A mozaikcsaládban élő lányoknál (különösen mostohatestvér léte esetén) 

nagyobb a korán elköltözők aránya. A fiúknál a mostohaszülőkkel való 

együttélés kapcsolatban áll a korai elköltözési aránnyal. Az ok általában a 

házasság vagy a függetlenné válás. Közülük kevesebben hagyják el 

otthonukat tanulmányi okokból, mint más családtípusban élők. 

Dawson, 

1991 

Viselkedési és 

érzelmi 

problémák; 

iskolai 

magatartás; 

fizikai állapot 

A mozaikcsaládból származó gyerekek közül magasabb a viselkedési 

problémával küzdők aránya. Nagyobb arányban részesülnek kezelésben, 

mint a hagyományos családtípusból szármázók. Nagyobb az 

osztályismétlés, a felfüggesztés és eltanácsolás aránya a mozaikcsaládban 

élők közül. Általános egészségük is veszélyeztetettebb. 

Featherston

e, Cundick, 

és Jensen, 

1992 

Tanulmányi 

teljesítmény és 

iskolai 

magatartás 

A mozaikcsaládos gyerekek a hagyományos családban élőkkel szemben 

alacsonyabb tanulmányi átlagot értek el, magasabb volt arányuk a 

hiányzások és késések esetében, a szociális képességeik rosszabbak 

voltak. Emellett magasabb arányban mutattak bomlasztó, érdektelen 

viselkedést az osztályban. 

Flewelling 

és Bauman, 

1990 

Káros anyagok 

fogyasztása és 

szexuális 

aktivitás 

A mozaikcsaládból származó kamaszok gyakrabban fogyasztanak káros 

szereket. Nagyobb arányban voltak szexuálisan aktívak, mint a 

hagyományos családban élők. 

Peterson és 

Zill, 1986 

Viselkedési és 

érzelmi 

problémák; 

iskolai 

viselkedés 

A mozaikcsaládból származó gyerekek magasabb értékeket mutattak a 

depresszióval, befelé fordulással, antiszociális magatartással és 

hiperaktivitással foglalkozó skálákon, mint a hagyományos családból 

származó gyerekek. A mozaikcsaládban élő gyerekek lényegesen nagyobb 

arányban mutattak viselkedési problémákat az iskolában. 

Sanderur, 

McLanahan 

és Wojtkie-

wicz, 1992 

Tanulmányi 

teljesítmény 

A mozaikcsaládosok gyerekei csekélyebb arányban vehették át érettségi 

bizonyítványukat, mint a hagyományos családból származók. A régóta 

fennálló mozaikcsaládból származó fiatalok közül kevesebben tanultak 

tovább egyetemen, mint a hagyományos családokból származók. 

Wadsworth, 

Burnell, 

Taylor és 

Butler, 

1985 

Viselkedési és 

érzelmi 

problémák, 

Képességek 

A mozaikcsaládban élő gyerekek hajlamosabbak antiszociális 

magatartásra és neurotikus viselkedésre, mint a hagyományos családban 

élők. A mozaikcsaládból származó gyerekek a képességmérő teszteken 

gyengébben szerepeltek. 

Zill, 1988 

Viselkedési 

érzelmi 

problémák, 

iskolai 

viselkedés, 

szellemi 

egészség 

A mozaikcsaládban élő gyerekek nagyobb arányban igényeltek 

pszichológiai kezelést vagy ismételtek osztályt. Tanulmányaik rosszabbak 

lettek, több napot hiányoztak az iskolából és az egészségügyi méréseken is 

rosszabbul teljesítettek, mint a hagyományos családban élő gyerekek. A 

családtípus hatásai nyilvánvalóak, a mostohaanyás családban élő gyerekek 

általában rosszabbul viselkednek, mint a mostohaapás társaik. Gyenge 

pozitív kapcsolat áll fenn a viselkedési problémák és a mostohatestvér léte 

között. A korai gyermekkorban vagy kamaszkorban bekövetkező 

családfelbomlás a problémás magatartással kapcsolatban áll. Ha a család 

széthullása a gyermekkor közepén történik, kevesebb a negatív hatás. 

5. táblázat A mozaikcsaládokban élő gyerekek viselkedési problémáit vizsgáló kutatások rendszerezése 

Forrás: Saját szerkesztés, a Lawton, Ian M – Sanders, Matthew R (1994): Designing effective behaviroal 

family interventions for stepfamilies in.. Clinical Psychology Review, 14 (5): pp. 463-496 tanulmány alapján 
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A külföldi kutatásokból is kiderül, hogy nem könnyű a mozaikcsaládosok helyzete. A 

gyermekeket megviseli a válás, a mostohaszülők és új testvérek érkezése. Szerintem kellő 

odafigyeléssel, jó kommunikációval csökkenthetők ezek a negatív hatások, orvosolhatóak 

a magatartásbeli problémák. Ha a családtagok életstílus és értékrendbeli különbségei 

nincsenek megbeszélve, nem foglalkoznak vele, állandó stresszforrássá válhat (Ferrer-

Chany, 2000). 

A szekunder kutatási eredmények rávilágítanak arra is, hogy másképp kell kezelni 

ezt a csoportot nemcsak szociológiai értelemben, hanem marketing szempontból is. Egy 

problémákkal küzdő család megszólítása sokkal nehezebb, körültekintést igényel. A 

mozaikcsaládokról szóló szakirodalmi megállapításokkal egyeznek a kutatások, számos 

nehézség adódik a kialakulás során. A gyermek úgy érezheti, hogy háttérbe szorulhat az új, 

közös gyermekkel szemben. A részidős mozaikcsaládosoknál gyakran előforduló 

kirekesztettség érzés is okozhatja a viselkedési problémákat. Természetesen nem 

általánosítható, hogy minden esetben így van, számos példa létezik jól működő családokra, 

de tény, ha nem alkalmaznak kellő odafigyelést a szülők, azt gyermekük magatartása, 

iskolai teljesítménye sínyli meg. Véleményem szerint, ha a családtagok jól kommunikálnak 

egymással, tiszteletben tartják egymás igényeit és odafigyelnek a másikra, számos 

nehézség áthidalható. 

Egy mozaikcsaládban fellépő problémák, szerepek és elvárások a legtöbb esetben 

ismeretlenek a családtagok számára egy kialakulóban lévő patchwork családnál (főleg az 

újonnan csatlakozó tag esetén). A családban betöltött szerepek száma megnövekszik 

(szülő, partner). A mozaikcsalád sikeressége abban állhat, a tagjai hogyan látják a kritikus 

szituációkat, hogyan tudják a problémákat kezelni (Coleman – Ganong, 1997). Az előző 

család tagjaival való kapcsolat különös figyelmet igényel, hogy mindenki tisztában legyen 

ki kicsoda az újjáalakult családban. Az újraházasodás jelentős stresszfaktor lehet, mert az 

addigi határokat megváltoztathatja a családban. Az előző partnerrel fenntartott kapcsolat 

jellege is komplikálhatja a mozakcsaládban élők helyzetét (Cole – Cole, 1999). Az 

újraházosodott felek sok esetben nehezményezik, hogy a volt feleség hajlamos a gyerekkel 

kapcsolatos kiadásokba beleszólni, hiányzik nekik a gyerek illetve arról panaszkodnak, 

hogy ellenük fordítja a gyermeket. (Duberman, 1975). 

A gyerekekre is nagy hatással van a mozaikcsaládbeli élet, például fiúk esetében a 

mostohaapa csatlakozásának sokkal több előnye, haszna van a gyerek szempontjából, 
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mint a lányoknál. Emellett a mostohaapás fiúk sokkal érettebb viselkedést mutatnak, mint 

az olyan családokban, ahol az elvált anya neveli a gyermekét (Chandler, 1998). Egy 

kutatás állítja, hogy azokban a mozaikcsaládokban, ahol az újraházasodott párral együtt él 

a mostohagyerek, szignifikánsan több a probléma és a felek házasélete sem olyan jó, mint 

azokban a családokban, ahol az előző házasságból született gyerek nem él velük 

(Hetherington, Cox & Cox, 1982). 

3.3.4 A mozaikcsaládok típusai 

A mozaikcsaládok vizsgálatánál különösen fontosak a határok, a pozíciók, a hierarchia és 

az összekapcsolódó alrendszerek. A legfontosabb átfogó tipológia Sager (1983) nevéhez 

fűződik, aki 24-féle mozaikcsaládot különböztetett meg. 

A besorolás kritériumai az alábbiak: 

 szülői felügyelet 

 nemi hovatartozás 

 korábbi házasságok 

Papernow (1980) két típust jegyzett fel: 

 egyszerű mozaikcsalád-rendszer (egy szülő-gyerek rendszer és egy pótszülő) 

 összetett család (két szülő-gyerek alrendszer) 

Burgoyne és Clark (1981) véleménye szerint differenciáltabb kategóriák szükségesek, az 

olyan mozaikcsalád, ahol egy vagy több közös gyerek van, külön definíciót igényel. 

Krähenbühl és munkatársai kidolgoztak egy olyan tipológiát, mely azt is megkülönbözteti, 

hogy pótapa vagy pótanya csatlakozott a rendszerhez. 

A következő öt kategóriát különböztetik meg: 

 pótanyás család 

 pótapás család 

 összetett mozaikcsalád 

 mozaikcsalád közös gyermek(ek)kel 

 részidős mozaikcsalád 

A pótanyás mozaikcsalád akkor jön létre, ha egy nő csatlakozik egy férfihoz és annak vér 

szerinti gyerekeihez. A gyerek az új családhoz tartozik, de össze van kötve vér szerinti 

anyjával is, mint egy kapocs a két alrendszer között. Az ilyen gyerek nagyon sebezhető és 
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veszélyeztetett helyzetben van. Az édesanya nagy ráhatással bír a mozaikcsaládra, ám 

gyerekkel való kapcsolatát és anyai szerepét újra kell definiálnia. Az apa szerepe 

kulcsfontosságú, része a pár-alrendszernek és a gyerek vér szerinti szülője. A mozaikcsalád 

működését meghatározza, hogy az apának sikerül-e korábbi partnerével a nevelési 

kérdésekben megegyezni. A pótanya nem lép az édesanya helyére, utat kell találnia a 

gyerek-apa kapcsolathoz. Ezt a típust számtalan előítélet övezi (mostohaanya – pejoratív 

értelemben). 

A pótapás család akkor jön létre, amikor egy férfi csatlakozik egy elvált nőhöz és 

vér szerinti gyermekéhez. Ez a leggyakoribb mozaikcsalád típus. Sokban hasonlít a 

pótanyás családhoz, a gyerek helyzete hasonló, ám itt az anya a kulcsfigura. A legnagyobb 

különbség a két modell közt, hogy általában egy pótpapát könnyebben elfogadnak, mint 

egy anyát, az újonnan érkező férfi szerepe kevésbé terhelt. A társadalmi elvárások is 

alacsonyabbak iránta. A konfliktus esetleg abból adódhat, hogy nem kapnak elegendő 

elismerést. 

Összetett mozaikcsalád akkor alakul ki, ha két rész-család kapcsolódik egymással, 

anya a gyerekeivel és apa a gyerekeivel. Ez a típus két rész-rendszerből áll, amelyek 

korábban egy-egy különálló nukleáris családhoz tartoztak. 

 

13. ábra Összetett mozaikcsalád 

Forrás: Saját szerkesztés
6
 

Az új partnerek magukkal hozták gyermekeiket. Itt mindkét szülőnek van vérszerinti 

gyermeke és pótszülővé is válik egyúttal. A szerepek és viszonyok szimmetrikusak. A 

                                                 

6 Krähenbühl et al., 2007, p. 30. alapján 
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konfliktusok abból adódnak, hogy két, korábban működőképes, eltérő értékekkel, 

életstílussal, normákkal rendelkező család találkozik. 

Akkor beszélünk közös gyermekes mozaikcsaládról, ha a kapott gyerekek mellett 

egy vagy több közös gyerek is a család része. A patchwork családok jelentős része tartozik 

ebbe a típusba. 

 

14. ábra Mozaikcsalád közös gyerekkel 

Forrás: Saját szerkesztés
7
 

Három altípust különböztetünk meg ennél a modellnél: 

 közös gyerekes mostohaanyás család 

 közös gyerekes mostohaapás család 

 közös gyerekes összetett mozaikcsalád 

A mozaikcsaládokban a közös gyermek születésével újabb alrendszer jön létre, ugyanolyan 

struktúrával, mint a nukleáris család, egy viszonylag önálló egység a patchwork családon 

belül. Itt a kulcsfigura a közös gyerek, hiszen ő köti egységbe a két családi alrendszert. A 

konfliktus abból adódhat, hogy a féltestvér esetleg fenyegetve érzi magát. 

Részidős mozaikcsaládról beszélünk, ha a korábbi kapcsolatból származó 

gyerekek a különélő szülővel és annak új partnerével meghatározott időben együtt élnek. 

Itt a gyerekek nem közvetlen családtagok, de többek puszta vendégnél. A nevelt gyerekek 

azt a lakhelyet tartják otthonuknak, ahol többet tartózkodnak. A részidős mozaikcsalád arra 

törekszik, hogy minél inkább otthon érezze magát a gyerek náluk. Konfliktus adódhat 

abból, hogy ez a szituáció veszélyeztetheti a partnerkapcsolat stabilitását. 

                                                 

7 Krähenbühl et al., 2007., p. 32. alapján 
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15. ábra Részidős mozaikcsalád 

Forrás: Saját szerkesztés
8
 

                                                 

8 Krähenbühl et al., 2007, p. 33. alapján 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

49 

4 .  A C S A L Á D I  É L E T C I K L U S  M O D E L L E K E N  

K E R E S Z T Ü L  A Z  É L E T Í V- M A R K E T I N G I G  

A mozaikcsaládokkal kapcsolatos kutatások meglehetősen összetettek és bonyolultak, 

miként a vizsgált célcsoport is. A primer kutatás megalapozásaképpen a család 

problémakörét több oldalról is megközelítem. A marketingkutatások egyik kiemelt 

területét a háztartásokkal és családokkal, ezek fogyasztási és vásárlási szokásaival 

kapcsolatos vizsgálódások adják. Az első lépéseket a társadalmi rétegződésvizsgálatok, 

majd az életstílus kutatások tették meg. A társadalmi rétegződésvizsgálatok alapja a 

szociológia területére vezethető vissza, a fogyasztásszociológiai kutatások alapozták meg a 

későbbi marketingkutatásokat a témában. A dolgozatban nem részletezem sem a társadalmi 

rétegződésvizsgálatok, sem pedig az életstílus-kutatások kialakulásával, módszereivel 

foglalkozó szakirodalmi hátteret, továbbá a kutatási eredmények bemutatását is mellőzöm. 

A mozaikcsaládok ugyanis nem tekinthetőek sem társadalmi rétegnek, sem egy életstílust 

képviselő csoportnak, hanem a családi életciklus egy szakaszában lévő, jellegzetes életív 

csoportként közelíthetjük meg. A szakirodalom feldolgozásában a családi életciklus 

modellektől az életív-marketingig mutatom be a különböző elméleti megközelítéseket és 

modelleket, törekedve a multidiszciplinaritás megtartására. 

4.1 Családi életciklus modellek a szociológiában 

A klasszikus családi életciklus első gondolata Evelyn Duvalltól származik, aki az 1957-ben 

megjelent „Családi fejlődés” című könyvében fejtette ki az egyes szakaszok jellemzőit. Az 

ő munkásságát folytatta Roy H. Rodgers (1973), aki már következetesebb és szigorúbb 

kategóriarendszert hozott létre a családi életciklus felosztásához (Cseh-Szombathy, 1979.). 

4.1.1 Evelyn Duvall-féle klasszikus családi életciklus modell 

Evelyn Duvall (1977) a családi életciklus 8 szakaszát különböztette meg, a családtagok 

családba való érkezése és az onnan való távozás alapján. Azoknak a szakaszoknak a 

határait, ahol már gyerekek is tartoznak a családhoz, a legidősebb gyermek életkorával 

határozza meg. A modell szakaszai a következők: 
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Forrás: Dr. Berghammer, R. – Kopp, M. (2009): Orvosi pszichológia. Medicina Kiadó, Budapest, pp. 210-250. alapján 

4.1.2 Hill és Rodgers-féle családi életciklus csoportosítás 

A gyakorlatban az általuk kidolgozott csoportosítás módosított változata terjedt el 

(Murphy-Staples, 1979). Hill és Rodgers (1964) a családi életciklus 8 szakaszát 

különböztette meg: 

 új házaspár gyerek nélkül: a közös, önálló élet kialakításának időszaka, 

alkalmazkodás egymáshoz és a környezethez. 

 család csecsemőkorú gyermekkel: a gyerek születése átrendezi a család belső 

életét. A szülőknek egymáson kívül, már a gyerekkel is foglalkozniuk kell. Ebben 

az időszakban az anya főszereplő, hiszen a csecsemő gondozását, ellátását 

többségében ő végzi. Fő feladat ebben a ciklusban az egyensúly megtalálása. 

 kisgyerekes család (2,5-6 év közötti gyerekkel): Ebben a szakaszban a család már 

nem, mint kizárólagos szocializációs szintér van jelen a gyerek életében. 

Találkozik egyéb normákkal és magatartásmintákkal is. 

 család iskoláskorú gyerekkel (6-12 év közötti gyerekkel): A szülők egyik fő 

1. szakasz 

Frissen kötött 

házasságot követő 

gyermektelen évek. 

Család fiatal felnőttel. 

2. szakasz 

A legidősebb gyerek 

születésétől számított 

2,5 év tartozik ide. 

3. szakasz 

A legidősebb gyermek 

iskolakezdéséig 

terjedő időszak. 

6. szakasz 

A legidősebb és 

legfiatalabb gyerek 

családtól való 

elszakadása. Család 

fiatal felnőttel. 

8. szakasz 

Öregedő család. 

Nyugdíjtól a szülők 

haláláig. 

4. szakasz 

A legidősebb gyermek 

iskolás időszaka. A 

gyerek 6-12 év 

közötti. 

7. szakasz 

A család összeszűkülé- 

se, mivel a gyerekek 

elhagyták a családi 

fészket. 

5. szakasz 

A legidősebb gyermek 

15-19 éves, azaz 

tinédzser korú. 

16. ábra Evelyn Duvall családi életciklusai 
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feladata a gyerek támogatása, megértése új kapcsolatainak kialakításakor. A 

szeretet és a megbecsülés egyre nagyobb szerepet kap. 

 család serdülőkorú gyerekkel: A szülőkkel való kapcsolatrendszere átalakul. 

Csökken a szülőktől való függés és ezzel egy időben nő az önállóság. A szülői 

szerep hangsúlyozottsága megszűnik. 

 felnövekedett gyereket kibocsátó család: A fiatal elkezdi új, önálló életét és 

igyekszik megteremteni az önálló életkereteit. 

 magukra maradt, de még aktív szülők családja („üres fészek szindróma”): Ebben a 

szakaszban a családszerkezet új, radikális változáson megy keresztül, hiszen az 

összetett struktúrából újra párrá alakul. Belép a nagyszülő, mint új szerep. A 

gyerek, mint központi szereplő kilép a család életéből. A szülők ismét egymás felé 

fordulnak. 

 inaktív, idős házaspár családja: A nyugdíjas évek időszaka. A kapcsolat ilyenkor 

ismét aszimmetrikussá válhat, ilyenkor a szülő kerülhet függő helyzetbe a 

gyerekétől. A ciklus egyik nagy problémája az egyedül maradás, a házastárs, a pár 

elvesztése. Másik probléma az egészségi állapot minőségének változása, romlása. 

 

17. ábra A családi életciklusok kapcsolatrendszerének főbb vonalai 

Forrás: Saját szerkesztés 

A szakaszok meghatározásánál három fő ismérvet vettek figyelembe: (1) a család nagyságát 

és a változását, (2) a család korösszetételében bekövetkező változást, valamint (3) a család 

keresőinek aktivitásában bekövetkező változást. 
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4.1.3 Carter és McGoldrick-féle csoportosítás 

A szociológiában az új szakaszoló modellek közül az 1989-ben Carter és McGoldrick által 

megalkotott hatfázisú modell a legismertebb. A modell szakaszai a következőek (Carter-

Monica, 1989): 

 nőtlen, hajadon fiatal felnőtt, az önálló élet kezdete: munka és pénzügyi 

függetlenség, egyéni kapcsolatok fejlesztése, 

 családok kapcsolódása a házasságon keresztül: a család és a barátok közötti 

egyensúly megteremtése, 

 családok kisgyerekkel: új családtag megjelenése, ezáltal új kapcsolat kialakítása, 

 családok tinédzserkorú gyerekkel: gyerekek egyre függetlenebbek, nem igénylik 

már annyira a szülői gondoskodást, 

 gyerekek elengedése, önállósulása: újra „mi ketten” kerül előtérbe, nagyszülő 

szerep megjelenése. 

 családok későbbi életszakaszban: fizikai hanyatlás, barátok, házastárs elvesztése, 

felkészülés a halálra. 

4.1.4 Családi életciklus a magyar családszociológiában 

A magyar családszociológiában az 5 szakaszra bontás terjedt el, amelyek a következőek (H. 

Sas, 1976): 

 fiatal pár: kétkeresős család, lakásra, szórakozásra, öltözködésre, lakberendezésre, 

tanulásra költ, vagy esetleg gyűjt, 

 fiatal pár egy gyerekkel: egy kereső, mivel az anya a gyerekkel otthon van, 

megjelennek a gyerekkel kapcsolatos kiadások, egészségügyi és oktatási kiadások, 

 fiatal pár kettő vagy több gyerekkel: szintén egy kereső van jelen a családban, 

gyerekekkel kapcsolatos további kiadások merülnek fel, az alapkiadásoknak nagy 

szerepe van, 

 középkorú pár növekvő, vagy felnőtt gyerekkel/gyerekekkel: újra kétkeresős a 

család, a gyerekek már elérik azt a kort, amikor az anya vissza tud menni a 

munkahelyére dolgozni, a szórakozás, öltözködés, takarékosság, szerepe nő a 

pénzköltési célok között, 
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 páros vagy magányos öregkor: nyugdíjukból főleg egészségügyi és 

alapkiadásokat, esetleg kulturális célú kiadásokat fedeznek. 

Véleményem szerint egy mozaikcsalád a fent ismertetett szociológiai családi életciklus 

modellek szakaszainak szinte mindegyikéből kialakulhat. Kivételt képez szerintem az 

időskori, öregkori szakasz a fizikai hagyatlás miatt illetve a gyermek nélküli fiatal pár, 

hiszen ha az egyik fél kilép a kapcsolatból, az előző szakaszba jut vissza a ciklus. Ebben az 

esetben viszont a nőtlen/ hajadon fiatal csatlakozhat egy már meglévő családrészhez, mint 

pótszülő. A gyermekes párok válás, szakítás esetén, majd egy új partner oldalán válhatnak 

mozaikcsaláddá (akár összetett vagy közös gyermekes típussá). Sok esetben már idősebb, 

esetleg felnőtt gyermekkel rendelkező párok válnak el és kezdenek új életet másik partner 

mellett, így hozva létre egy mozaikcsaládot. Külön ugyan egyik modell sem említi a 

mozaikcsaládot, de szerintem ez a családtípus is jól megfeleltethető a szakaszoknak, hiszen 

ha az életciklus egyik állomásán létrejön egy patchwork család, az hasonlóképp fejlődik 

tovább az elmélet szerint. 

 Az életív marketing elméletét azért tartom különösen fontosnak megemlíteni, mivel 

a mozaikcsaládok értelmezéséhez ez visz a legközelebb. A modern családi életciklus-

elméletek - bár figyelembe veszik és beleépítik a modelljeikbe az elváltakat, esetleg a 

mozaikcsaládokat-, de az életciklus szakaszokba történő besorolás egyik alapját az életkor 

jelenti. Az életív marketing elméletben is fontos szempont az életkor
9
, ám a szegmentáció 

alapját a másokért történő felelősségvállalás jelenti. A gyermekért felelősséget vállaló 

felnőtt az életkora alpján a mozaikcsaládokban – mivel második, esetleg harmadik 

családalapításról beszélünk – az életet újrafogalmazók vagy a szeniorok kategóriájába esik, 

mégis, ha a napi feladatait tekintjük, akkor a családosok csoportjába tartozik, és az életív-

marketing is ide sorolja. Tehát a mozaikcsaládok életíven történő értelmezése a besorolás 

korábbi nehézségeit kiküszöböli, és megfoghatóbbá teszi azt. 

4.2 Családi életciklus modellek a marketingben 

A családi életciklus vizsgálata csaknem 50 évvel ezelőtt jelent meg először a fogyasztói 

viselkedés tanulmányozásában. A családi életciklus ugyanis az emberi életívből vezethető 

                                                 

9
 Egy 13 éves gyerek nem tartozhat a szeniorok csoportjába. 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

 
54 

le (Pólya, 2008), mellyel az életív-marketing foglalkozik. A megközelítés hasonló a 

szociológiában ismerthez, miszerint a családok, háztartások különböző fejlődési 

szakaszokon mennek át, és ezek a szakaszok egyéni jellemzőkkel, anyagi körülményekkel 

és fogyasztási mintákkal rendelkeznek. A családban, háztartásban bekövetkezett 

változások hatására a fogyasztási szokások átalakulnak. Ilyen események, ha az adott 

családban gyerek születik, a gyerek(ek) növekedése, mely együtt jár azzal, hogy a 

gyerekek kirepülnek a családi fészekből, és végül a szülők öregedése (Cseh-Szombathy, 

1979). 

A gyakorlatban, azóta terjedt el a családi életciklus vizsgálata, mióta egyre több 

adat érhető el róluk. Az életciklus modellek hipotézise, hogy az egyes életciklus szakaszok 

befolyással vannak az adott háztartás fogyasztására, hiszen az egyes szakaszokban eltérő a 

vásárlóerő, a szükségletek és a motiváció (Neulinger-Simon, 2010). A családi életciklust a 

marketing szakirodalom eltérő szakaszokra osztja fel. 

Általában minden felosztásban megtalálhatóak a következő alapvető szakaszok 

(Schiffmann-Kanuk, 2010): 

 fiatal egyedülálló: fiatal nők és férfiak, akik fő célja az életük megalapozása, távol 

a szülőktől. Bevételeik nagy részét szórakozásra, lakásra, bútorokra és ruhákra 

költik. 

 fiatal (házas)pár gyerek nélkül: Általában mindkét fél dolgozik, így anyagi 

jólétben élnek. Vásárlásaik között az új háztartás kialakításához szükséges tárgyak 

állnak. Sok időt töltenek el együtt. 

 (házas)pár gyerekkel: Egykeresős háztartássá alakulnak, mivel az anya otthon van 

a gyerekkel. Kiadásaik között elsősorban a gyerekneveléshez szükséges tételek 

találhatók meg. 

 idősebb (házas)pár gyerek nélkül: A gyerekek elhagyják a házat, ezért általában 

kiürült fészek szakasznak is nevezik. Anyagilag újra függetlenek a gyerekektől, 

így többet tudnak utazni. 

 idős egyedülálló: Fő probléma az egészség megromlása és a barátok, társ 

elvesztése. 

A továbbiakban, a marketingben legtöbbször használt családi életciklus modelleket mutatom 

be, megjelenésük sorrendjében. 
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4.2.1 Wells és Gubar osztályozási rendszere (1966) 

A szerzők 1966-ban a Journal of Marketing Research novemberi számában publikálták az 

osztályozási rendszerükről szóló tanulmányukat, amely azóta is nagyban meghatározza az 

életciklus szakaszokról folyó gondolkodást. A szerzőpáros az egyes szakaszokat sajátos 

fogyasztási szerkezettel, 9 ciklusban írja le (AGB Nielsen, 2005, hasonlóan Richterová, 

2007). 

Életciklus szakaszok jellemzői 

Családi életciklus Jellemzők 

Fiatal egyedülálló 

35 év alattiak 

Kevés anyagi teher, fontos számukra a divat és a szabadidő, a 

szórakozás, étterembe járnak. Sok szolgáltatást vesznek igénybe, 

jellemző a félkész ételek vásárlása. 

Üres fészek 1. 

Fiatal házasok gyerek nélkül 

Jelentős vásárlóerő, valószínű mindkettő dolgozik. Két: tartós 

fogyasztási cikkek kereslete, szórakozás, utazás, vagy 

takarékoskodnak lakásra, illetve a hiteleket törlesztik, és ez 

határozza meg a vásárlási szokásaikat. 

Tele fészek 1. 

Házaspár 6 éves vagy 

fiatalabb gyerekkel 

Az anya bizonyos ideig otthon marad, a gyerek kerül a tendencia 

középpontba, és szükségletei erősen befolyásolják a család 

kiadásait. 

Tele fészek 2. 

Házaspár 6 évesnél idősebb 

gyermekkel 

Az anyák egy része visszatér dolgozni, javul a pénzügyi helyzet, a 

gyerekek szükségletei, a taníttatás (nyelvórák, sport, zeneórák 

stb.) költségei, családi termékcsomagolások, a gyermek növekvő 

befolyásoló szerepe jelenik meg a vásárlási döntésekben. 

Tele fészek 3. 

Idősebb házaspár független 

gyerekkel 

Stabil anyagi helyzet. 

Jellemzőek az utazások, kulturális fogyasztás megnövekedése. 

Üres fészek 2. 

Idősebb házaspár gyerek 

nélkül, mindketten aktívak 

még 

A gyerekek már nem élnek otthon. Megtakarított pénzzel 

rendelkeznek, kevéssé fogékonyak az új termékekre, jellemzőek 

az otthon szépítését, a kényelmet szolgáló beruházások, utazási 

költések. 

Üres fészek 3. 

Nyugdíjas házaspár 

Csökkenő vásárlóerő, több időt töltenek otthon, az egészségügyi 

kiadások megnövekedése jellemző. 

Idős egyedülálló 1. 

Aktívak. Lehetnek elváltak, 

özvegyek, vagy akik soha 

nem voltak házasok 

Mivel mindkét fél még dolgozik, jövedelmük még magas, ami 

lehetővé teszi szükségleteik kielégítését. 

Idős egyedülálló 2. 

Inaktív nyugdíjas 

Az egészségi állapot vagy más okok (pl. az unokák nevelése) 

miatt nem dolgoznak. Anyagi helyzetük, szükségleteik, vásárlási 

szokásaik nagyon különbözőek lehetnek. Szükségük van több 

törődésre és biztonságra. 

6. táblázat A családi életciklus szakaszai 

Forrás: Hofmeister-Tóth Ágnes (2008): A fogyasztói magatartás alapjai. Aula kiadó, Budapest, p. 105. 
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4.2.2 Murphy és Staples-féle családi életciklus modell (1979) 

A Wells és Gubar-féle modellt a hetvenes évek végén Murphy és Staples modernizálta 

azáltal, hogy az általuk megalkotott modellt kibővítették az elvált házastársak és a 

gyermektelen párok kategóriájával. A megváltozott viszonyokat figyelembe véve 13 

kategóriát különböztetnek meg a családi életciklus során. Az egyes szakaszokból jól 

kitűnnek az eltérő korú családtagok együttélésére jellemző különbségek (Hofmeister-Tóth, 

2006). 

 

 

Forrás: Murphy and Staples (1979): A Modernized Family Life Cycle. In: Journal of Consumer Research. 

Vol. 6, p. 17. alapján 

A családfő életkora alapján 3 kategóriát határoztak meg: fiatalok (35 év alatt), 

középkorúak (35-64 év között), illetve az idősek (64 év felett). A fiatalok és a középkorúak 

között új kategória az elvált személy, gyerekkel vagy gyerek nélkül (Bellon-Vela-

Manzano, 2001). 
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házaspár 

gyerekkel 

Középkorú 

házas, 

független 

gyerekkel 

Idős 

házas 

Idős 

egyedül-

álló 

Fiatal 

elvált 

gyerekkel 

Középkorú 

elvált 

gyerekkel 

Középkorú 

elvált, 

független 

gyerekkel 

18. ábra A modern családi életciklus 
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4.2.3 Gilly és Enis-féle családi életciklus modell (1982) 

Gilly és Enis három változót használt a családi életciklus meghatározásához (Neulinger-

Simon, 2010): 

 egyedülálló vagy együtt élő családfő, 

 van-e gyerek a családban, illetve a legfiatalabb gyerek hány éves, 

 a család női feje (ha nincs, akkor férfi) hány éves. 

Ezek alapján 18 szakaszt különböztettek meg, amelyből négy szakasz csak elméletileg 

létezik, így azt a táblázat sem tartalmazza. 

Családi életciklusok Gilly és Enis alapján 

A családfő 

életkora 

Nincs gyerek a 

családban 

A legfiatalabb 

gyerek 6 év alatti 

A legfiatalabb 

gyerek 6 év feletti 

 Kapcsolatban/házasságban élő családfő 

35 év alatti Fiatal pár Tele fészek 1. Tele fészek 2. 

35-64 éves Üres fészek 1. Késői tele fészek Tele fészek 3. 

65 év feletti Üres fészek 2. - - 

Egyedülálló családfő 

35 év alatti Fiatal egyedülálló Egyedülálló szülő 1. Egyedülálló szülő 2. 

35-64 éves Középkorú 

egyedülálló 

Egyedülálló szülő 3. Egyedülálló szülő 4. 

65 év feletti Idős egyedül álló - - 

7. táblázat Családi életciklusok Gilly és Enis alapján 

Forrás: Gilly and Enis (1982): Recycling The Family Life Cycle: A Proposal For Redefinition. In: Advances 

in Consumer Research. Vol 9., pp. 271-276. 

A modell már figyelembe veszi a családok, háztartások változását, így a kitolódó 

házasságkötési életkort, és a késői gyermekvállalást is. Az együtt élő párokat 

házaspárokhoz hasonlóan kezeli. A „késői tele fészek” kategóriával pedig lefedi a 35 év 

feletti kisgyerekes anyák csoportját, amely csoport napjainkban egyre jelentősebb 

(Neulinger-Simon, 2010). 

4.2.4 McGregor és Margaret (2003) 

A szerzőpáros 2003-ban kibővítette az addigi családi életciklus osztályozást, és bevezette a 

zsúfolt otthon (Crowded Nest) fogalmát. Ez elsősorban a nyugdíj előtt álló középkorú 

házaspárok életciklusát jellemzi (AGB Nielsen, 2005). 
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Három különböző kategóriát hoztak létre (AGB Nielsen, 2005): 

 kétkeresős vagy férfi kenyérkeresős család, idősebb, nem kereső gyerekkel, aki 

sosem hagyta el a családi fészket és esetleg már a házastársa is ott él, 

 Idős szüleivel együtt élő, középkorú házaspár, akik anyagilag támogatják 

egyetemista, vagy alacsony keresetű, nem otthon élő gyerekeiket, 

 Olyan középkorú házaspár, akik mind idős szüleikkel, mind nagykorú, eltartott 

gyerekeikkel együtt élnek. 

4.2.5 Du és Kamakura-féle családi életciklus modell (2006) 

Du és Kamakura egy 8000 háztartásból álló panel vizsgálatával alkották meg családi 

életciklus modelljüket. A háztartásokat 1968-tól egészen 2001-ig vizsgálták az Egyesült 

Államokban. Az egyes szakaszoknál kitértek a gyerekek és a felnőttek életkorára is 

(Bagozzi-Ayala, 2011). 

A vizsgálatok során az alábbi változókat vették figyelembe (Du-Kamakura, 2006): 

 családi állapot (egyedül élő, házas, elvált, özvegy), 

 a családfő életkora, 

 a családfő rendelkezik-e munkahellyel, vagy esetleg munkanélküli, nyugdíjas, 

tanuló, háztartásbeli, illetve munkaképtelen, 

 családfőn kívül hány felnőtt él az adott háztartásban (0, 1, 2, 3, 4 vagy több) 

 7 évesnél fiatalabb gyerekek száma, 

 7-14 év közötti gyerekek száma, 

 15-18 év közöttiek száma, 

 iskoláskorúak száma, illetve 

 a háztartásban élő személyek száma (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagy több) 

Ezek alapján 13 szakaszt különböztettek meg: 

 1. szakasz: fiatal egyedülálló, fiatal házaspár gyerek nélkül (családfő életkora: 22-

30 év), 

 2. szakasz: egyedülálló, elvált gyerek nélkül (családfő életkora: 26-42 év), 

 3. szakasz: pár 7 évesnél fiatalabb gyerekkel (családfő életkora: 27-41 év), 
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 4. szakasz: elvált, egyedülálló 18 év alatti gyerekkel (családfő életkora: 27-41 év), 

 5. szakasz: nagycsalád (5 vagy több taggal), 15 év alatti gyerekkel (családfő 

életkora 33-41 év), 

 6. szakasz: család (3-4 taggal), 7 évesnél idősebb gyerekkel (családfő életkora: 33-

44 év), 

 7. szakasz: elvált, özvegy 14 évesnél idősebb iskolás gyerekkel (családfő életkora: 

44-62 év), 

 8. szakasz: nagycsalád (5 vagy több taggal), 7 évesnél idősebb iskolás gyerekkel 

(családfő életkora: 40-50év), 

 9. szakasz: család (3-4 taggal), 14 évnél idősebb iskolás gyerekkel (családfő 

életkora: 45-57év), 

 10. szakasz: házaspár, pár független gyerekkel (családfő életkora: 51-73év), 

 11. szakasz: család (2-3 taggal), 18 évnél fiatalabb gyerek már nem él otthon vagy 

főiskolás gyerek van a családban (családfő életkora: 63-77év), 

 12. szakasz: elvált, egyedülálló szülők, erre a szakaszra ők is az „üres fészek” 

jelzőt használják, a szülők egy része még aktív, de akadnak már nyugdíjasok is 

(családfő életkora: 49-71 év), 

 13. szakasz: „üres fészek”, az esetek többségében ebben a szakaszban lévők már 

özvegyek, belépnek a nyugdíjasok táborába (családfő életkora: 66-84 év). 

Du és Kamakura (2006) a modelljük megalkotásánál külön kitérnek arra, hogy az adott 

háztartásban hány fő él, megkülönböztetve a kis- és nagycsaládos háztartásokat. 

Modelljükben szintén megjelenik a gyerekeit egyedül nevelő személy, aki elvált, vagy 

özvegy. Kategóriák során számos tényezőt vesznek figyelembe, amely bár pontos képet 

adhat a családokról, egyben meg is nehezítheti a besorolást. 

 Az előző oldalakon bemutatott életciklus kutatások mutatnak közös vonásokat (a 

legfőbb kategóriák egyeznek, leginkább az elnevezés különbözik), azonban attól függően, 

hogy milyen szempontokat vesznek figyelembe az egyes osztályok, ciklusok kialakításakor 

(életkor, gyermekek száma, családfőre vonatkozó adatok, stb.), eltérő kategóriákat hoznak 

létre, és így azok száma is változatos képet mutat. A marketing által alkalmazott családi 

életciklus modellekben sem jelenik meg külön a mozaikcsalád, ám a gyermekes párok illetve 

a nagycsaládok szakaszokba lennének beilleszthetők, természetesen több-kevesebb 

módosítással, figyelembe véve a családtípus specifikusságait. Disszertációm célja 

rávilágítani ezekre a különbségekre, különös tekintettel a vásárlási döntési jellemzőkre. 
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4.2.6 A családok fogyasztásának további kutatásterületei 

A családi fogyasztásra irányuló kutatások további típusát a hierarchikus felépítésű 

tipológiák jelentik (szegény és gazdag családok fogyasztásbeli különbségei). A kutatások 

jelentős része az üzleti szféra megrendelésére készült, ezért módszertanuk nem publikus. A 

megjelentetett eredmények és a szakirodalom alapján azonban azonosítani lehet bizonyos 

területeket, amelyek mentén a családokra irányuló fogyasztói-magatartásvizsgálatok 

irányulnak. 

 

Kutatási területek Részterületek  

Kultúrafogyasztás, művelődési 

szokások 

Olvasási szokások 

Kulturális intézmények látogatása 

Képzésben, továbbképzésben való részvétel 

Szabadidő-eltöltési szokások 

Sportolás, egyéb fizikai aktivitás 

Barkácsolás, kertészkedés, kézimunka 

Rádiózás, TV nézés, internetezés, video 

Társasági kapcsolatok, társasjátékok 

Otthoni tárgyi környezet 

Nagyobb értékű lakberendezési tárgyak 

Antik, örökölt bútorok, festmények 

Tartós fogyasztási cikkek 

Könyvek, lemezek, CD-k, DVD-k 

Háztartási fogyasztási szokások 

Étkezési szokások 

Öltözködési szokások 

Higiénés, testápolási szokások 

Életviteli szokások 

Vásárlási szokások 

Pénzgazdálkodási szokások 

Ajándékozási, vendéglátási szokások 

Ünneplési alkalmak és szokások 

Nevelési szokások 

Főmunkaidőn kívüli munkavégzési szokások 

Szociális kapcsolatok 

Rokonsági kapcsolatok intenzitása 

Baráti kapcsolatok jellemzői 

Egyéb másodlagos közösségekben kifejtett 

aktivitás 

Értékek, értékstruktúrák Tradicionális közösségi értékek 

 
Modernizációs értékek (individuális, 

teljesítményértékek) 

 Posztmodernizációs értékek (önkifejezés, 

környezettudatosság) 

8. táblázat Családokra irányuló kutatási területek 

Forrás: Andics, J. (2010): Életstílus-kutatások, In: Életstílus Alapú Fogyasztói Szegmensek Magyarországon, 

Tanulmánykötet, Szerk.: Veres Zoltán, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Üzleti 

Tudományok Intézete, Szeged, pp. 194-195.
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4.3 Az életív marketing 

Számos módszer áll rendelkezésünkre a fogyasztói csoportok kialakításához, melyek a 

fogyasztók magatartását, adottságát és magát a fogyasztás körülményeit vizsgálják. 

Nagyobb egységeket adó csoportosítási módok például a következők: nők és férfiak, 

generációk, családi életciklus egyes csoportjai. Az életíven való elhelyezkedés az egyik 

legjobb kiindulópont, hiszen az életív egyes szakaszaiban eltérő igények merülnek fel és 

ebből adódóan eltérő a megvásárolandó termékek köre. A magyar gyakorlatban csupán 

egy-két nagyobb szegmenst neveznek meg a marketingesek, általában a gyerekek, fiatalok, 

gyerekes családok vannak a figyelem középpontjában. Elég nagy arányban vannak jelen a 

fogyasztásukkal az érettebbek, nyugdíjasok, de a legtöbb cég csak 51, maximum 60 éves 

korig tekint rájuk célcsoportként. Az életív mentén való csoportosításnál az életkoron kívül 

számos más tényezőt is célszerű megvizsgálni. 

Az egyes csoportok meghatározásánál az alábbi tényezőket kell figyelembe venni 

(Törőcsik, 2011): 

 életkor 

 felelősségvállalás másokért (élettárs, férj, feleség, gyerekek) 

 háztartás jellege (önálló, eltartottként való részvétel, magának a háztartásnak a 

létszáma) 

 jövedelem forrásai. 

Korábban a kutatások három meghatározó szakaszra bontották az emberi életet: 

 gyerekkor, 

 családos élet, 

 öregkor. 

Napjainkra a három szakasz kibővült, ami az életkor kitolódásával, az iskolában eltöltött 

évek számának növekedésével és egyéb, pl. gazdasági, egészségügyi és demográfiai 

tényezőnek a változásával magyarázható. 

A várható élettartam a korábbi évtizedekben jóval alacsonyabb volt, mint 

napjainkban. A független életvezetés nem volt jellemző régen, sokszor a gyermekkort a 

gyermekvállalás váltotta fel. A korábbi élethelyzet számos változáson ment keresztül, 

melyben az alábbi tényezők játszanak szerepet: 
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 egyre jobban kitolódik a gyerekkor, mely az iskolában eltöltött évek számának 

növekedésével magyarázható 

 a mai gyerekeknél megfigyelhető egyfajta önállósodás a gyerekkor alatt, pl. sok 

gyermek kap zsebpénzt, így már önálló vásárlásokat is végezhet 

 egyre jobban kitolódik a gyermekvállalás és ezáltal a másokért való 

felelősségvállalás ideje 

 rövidebb a középkorúak foglalkoztatási ideje, a munkaerő piacon a fiatal, 

szakképzett, gyakorlattal rendelkező munkavállalók sokkal kelendőbbek 

 az időskor időtartama nő. 

A munkaerőpiac szempontjából az aktív kor eléggé alacsony, az egyéni életpályák ettől 

eltérőek lehetnek. 

4.3.1 Az egyes életív csoportok áttekintése 

Törőcsik az életív szakaszok 6 csoportját különbözteti meg: gyerekek, fiatalok, életkezdők, 

gyerekesek, életet újrafogalmazók, szeniorok. A marketing szakemberek számára ezek a 

csoportok nagyon fontosak, hiszen mindegyik csoport eltérő módon, de hoz vásárlási 

döntéseket, és nagyon fontos a piacon megjelenő keresletük. 

családosok 

életet 

újrafogalmazók 

szeniorok 

életkezdők 

fiatalok 

gyerekek 

 

19. ábra Csoportok az életíven 

Forrás: Törőcsik Mária(2011): Fogyasztói magatartás, Insight, trendek, vásárlók. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, p. 195. 
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4.3.2 A gyerekek 

Manapság a gyerekek már aktívan részt vesznek a vásárlásban is, hiszen legtöbbször a 

szülők a munka után vagy hétvégén kerítenek sort a bevásárlásra, ahová a gyermeket is 

magukkal viszik. Így a gyerekek elég korán kapcsolatba kerülnek a reklámokkal, 

hirdetésekkel (Müller, 2001). A gyerekek nemcsak, mint önálló fogyasztók jelennek meg a 

piacon, hanem nagyban befolyásolják a szüleik döntéseit, továbbá belőlük lesznek a 

jövőbeni fogyasztók (Sulyokné, 2000). Az eladáshelyi marketingeszközök, kóstoltatás, 

gyerekfoglalkoztatás, bemutatók mind hozzájárultak, hogy ma már a vásárlásra, mint egy 

élményekkel teli közös családi programra tekintünk. 

A gyermekek, mint célcsoport a következő alcsoportokra oszthatóak: 

 0-3 évesek: korukból kiindulva még csak édesanyjukon keresztül érintettek, 

befolyásoló szerepük a vásárlásokra még elhanyagolható 

 3-6 évesek: a marketing szakemberek ezt a korosztályt már megfigyeléssel, 

rajzoltatással, és részben megkérdezéssel vizsgálják. A kutatásoknál nehézségként 

merül fel, hogy interjúk esetén nem tudnak még hosszú ideig figyelni, nehéz 

lekötni őket 

 6-14 évesek: az iskolás korosztály. Ennél a korosztálynál már elég jól 

megfigyelhető az önálló véleményalkotás. A körükben elvégzett kutatások 

problémamentesek. 
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20. ábra Életívszakaszok 

Forrás: Törőcsik Mária (2006): Fogyasztói magatartás-trendek. Új fogyasztói csoportok. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, p. 154., 6.7. ábra 

Magyarországon, mint a legtöbb fejlett országban egyre inkább csökken a gyerekek száma. 

2009-ben az élve születések száma 96.442 volt, míg ez a szám 2010-re már 90.335 főre 

csökkent. Előrejelzések szerint az élve születések száma a következő években tovább 

mérséklődik (Magyar Statisztikai Évkönyv, 2010). Ebből következik, hogy egyre jobban 

nő a szerepük, befolyásuk a családi vásárlási döntésekre. Egyre nagyobb azon termékek 

köre, ahol a gyerekeknek növekvő befolyása van a vásárlás végkimenetelét illetően 

(Foxsall et al, 2006). 

A gyermekvállalást a családok későbbre halasztják, mivel kitolódik az iskolában 

töltött idő, és előtérbe kerül a karrier kiépítése is. Amikor végre megérkezik, a gyerek több 

figyelmet kap. Másrészről nő a gyereküket egyedül nevelők száma és azon családok 

száma, ahol mindkét szülő dolgozik, így nagyobb szabadságot kapnak (Hofmeister-Tóth, 

2008). A szülők mindent meg szeretnének adni a gyerekeknek. Napjainkban a gyermek, 

mint egy „luxus” jelenik meg. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, 

hogy a csoportban elhelyezkedő gyerekek szociális helyzete nem egységes. 

Primer kutatásomban különös figyelmet fordítok a gyermekeket érintő fogyasztási 

cikkekkel kapcsolatos vásárlási döntésekre. A mozaikcsaládos gyermekeket speciálisan 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

65 

kell kezelni, hiszen, mind azt már a 4.3.3. és 4.3.4. fejezetben ismertettem, eltéréseket 

mutatnak a hagyományos családos társaiktól. Sokszor ők azok akiket a válás leginkább 

megvisel, előfordulhat, hogy az egyik szülő elhanyagolja gyermekét, de ellenpéldaként 

felhozható, hogy a szülők minél több termék megvásárlásával, a gyerkek minden vágyának 

teljesítésével próbálnak a kegyeibe férkőzni, ami szintén káros hatással van. A pótszülők 

esetén is előfordulhat, hogy egyikük a termékek vásárlásával szeretne közelebb kerülni 

párja gyermekéhez. Számos vitához vezethet, hogyha a saját és a közös gyermekekkel 

másképp bánnak a szüleik. 

4.3.3 A fiatalok 

A csoport meghatározása nehéz, mivel határokat kell húzni lefelé a gyerekkor és felfelé a 

felnőttkor felé. Még nem felnőttek, de már nem is gyerekek. Ilyenkor alakul ki az 

egyéniségük (Prónay, 2011). A fiatalok még bizonytalanok, keresik önmagukat, merészek 

és szeretnek csoportba rendeződni. A mai fiatalok a korábbi generációkhoz képes 

hamarabb nőnek fel, sokkal jobban informáltak, több kapcsolatot ápolnak és tartanak fent. 

Életüket nagyban befolyásolják a televízióban látottak, nagyobb befolyásoló erővel bírnak, 

több pénzzel és nagyobb vásárlóerővel rendelkeznek, mint elődeik (Szűcs, 2011). 

Többségüknek már van saját jövedelme, amely származhat zsebpénzből, saját 

keresetből, ajándék útján, esetleg ösztöndíjból is. Ennek hatására már önálló vásárlásokat 

végeznek. Jövedelmüket nagyrészt kozmetikumokra, szabadidős tevékenységekre, 

elektronikai eszközökre és a tanulmányaikhoz kapcsolódó tételekre fordítják. Szabadidejük 

nagy részét valamilyen elektronikai eszköz használatával töltik. A gyártók és szolgáltatók 

számára fontos csoport, hiszen belőlük lesznek (nem is olyan soká) a jövő potenciális 

fogyasztói. 

4.3.4 Életkezdők 

A felnőtt életet a tanulmányaink végeztével, a munkavállalással kezdjük. A csoport 

tagjainak számos nehézséggel és elvárással kell szembenézniük. Ilyenek a munkakeresési 

nehézségek, saját és családtagok elvárásai és a munkahelyi elvárások. A csoportra jellemző 

az önálló jövedelem megléte, ami munkából származik. Felelősséget általában önmagukért, 
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vagy partnerükért vállalnak, gyermektelenek. Fontos számukra a biztos munkahely, a 

karrier, a stabil párkapcsolat. 

Az életkezdőknek két határozottan elkülönülő élethelyzetben lévő speciális 

csoportja van: 

 szinglik: egyedül élő férfiak vagy nők, akik egyszemélyes háztartást tartanak fent, 

 gyermektelen párok: DINk’s – Double Income No Kids, gyermektelen párok, 

akiknél mind a két fél dolgozik, és általában egy háztartásban élnek. 

A csoportok kialakulásának okai között szerepel az iskolázottság szintjének növekedése. A 

diploma megszerzése után a nők először a munka terén kívánják magukat kipróbálni, 

kielégítve a bizonyítási vágyukat, így a gyermekvállalás későbbre tolódik. Továbbá a 

csoporttagok kötöttségek nélkül szeretnék élvezni az életet mielőtt egy új életszakaszba 

lépnek (Törőcsik, 2006). 

4.3.5 Családosok 

Családi háztartásként arra az egységre tekinthetünk, ahol a generációk maguk között 

átadják az egyes kulturális értékeket és magatartásnormákat. A minta nagymértékben 

befolyásolja az egyének vásárlási és fogyasztási szokásaival kapcsolatos attitűdjét 

(Hofmeister-Tóth, 2008). 

A gyerekek megjelenése mind az együtt élő párok, mind az egyedül élők esetén 

nagy változásokat okoz, hiszen megjelenik egy új családtag, akinek szükségletei vannak. A 

család a vásárlások során szocializációs funkciót tölt be, mintát ad a fiataloknak, 

gyerekeknek az új vásárlási szituációkban (Lundberg-Pollak, 2007). A család értelmezése 

ma már sokféle lehet (pl. szűken vett család: anya, apa, gyereke; nagycsalád: itt a 

nagyszülők is a családdal élnek; együttélési formák, amik családként működnek: élettárs, 

lakóközösségek; patchwork család: elvált szülők új kapcsolatban, ahol van már közös 

gyerek, de a régi házasságból is született már gyerek). A családra jellemző a jövedelem 

közös elköltése és a szoros interakció. Mivel a család több tag együttélése, így vannak 

döntések, amelyeket közösen hoznak meg (Törőcsik, 2007). Saját kutatásomban legfőképp 

a közös illetve egyéni döntések előfordulását vizsgálom a mozaikcsaládosok és a 

hagyományos családosok esetében. 
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4.3.6 Életet újrafogalmazók 

Új fogyasztói csoportként tekinthetünk rájuk, a csoport tagjai gazdaságilag még aktívak, 

tehát a piacon fizetőképes csoportként jelennek meg. Általában gyerekesek, de a gyerekek 

már elhagyták a családi fészket. Az egyik legérzékenyebb életív csoportot képviselik, 

melyet nehéz megszólítani, mivel tagjai nehezen azonosulnak a saját életkorukkal, 

helyzetükkel. Sok problémával kell szembenézniük, amelyek együttes megjelenése 

krízishelyzethez vezethet. Ilyenek pl.: 

 gyerekek kirepülése a családi házból, 

 első testi problémák megjelenése, 

 nőknél a klimax, férfiaknál a kapuzárási pánik, 

 a munkaerőpiacon a koruk miatt számos hátrány éri őket, 

 szüleik gondozása, anyagi segítség, 

 sokan nehezen fogadják el a nagyszülői szerepkört 

 szokások megváltozása az egészség megőrzése érdekében. 

A csoportra jellemző a gyerekek erőn felül való támogatása, sokszor nemcsak gyerekeik 

részére vásárolnak, hanem unokáik és szüleik részére is, így az általuk keresett termékek 

köre igen széles. Ebbe a csoportba tartozók közül is kerülhet ki mozaikcsaládos, például az 

elvált felek újraházasodásával. Másik aspektusból szemlélve a már meglévő mozaikcsalád 

juthat ebbe a fázisba, gyermekeik kirepülésével. Konfliktusforrás lehet a felnőtt (akár saját 

családot alapító) gyermekhez való viszony illetve az unokák sajátként vagy mostohaként 

való kezelése is, amely a vásárlásokban is tükröződik. 

4.3.7 Szeniorok 

A szeniorok csoportja egyre növekszik és ezzel együtt egyre nagyobb arányban képesek 

komoly jövedelmet felmutatni. Élményorientáltak és jellemző rájuk a kulturális aktivitás. 

Szeretik az újdonságokat, de az érettek egyik legnagyobb kincse a tapasztalat (Törőcsik-

Lampek, 2010). Általánosan elmondható, hogy az ötven felettieket nem az a vágy 

mozgatja, hogy egy új életre rendezkedjenek be, hanem, hogy a régi életükből, 

kapcsolataikból, státuszukból ne rekesszék ki őket (Sas, 2010). A növekvő várható 

élettartam miatt számuk egyre jelentősebb lesz, és egyre tovább tekinthetünk rájuk úgy, 
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mint önálló fogyasztó. Az idősebb korosztály tisztában van a szükségleteivel, a fölösleges 

dolgokat elutasítják (Törőcsik-Lampek, 2010). Ma már egyre nagyobb számban tartanak 

fent önálló háztartást a többgenerációs együttélések csökkenése miatt. 

Életkor alapján a szeniorok 3 csoportját különböztethetjük meg (Hofmeister-Tóth, 

2008): 

 50-59 év között: elő szeniorok 

 60-69 év között: fiatal szeniorok 

 70 év felett: idős szeniorok 

A szeniorok csoportosítása számos egyéb kritérium alapján történhet még: 

 biológiai kritérium, 

 pszichológiai tényezők alapján: ki milyennek látja magát, és mit szeretne, 

milyennek lássák, 

 szociológiai kritérium, 

 életciklus alapján történő közelítés. 

A szeniorok közül az „elő szenioroknak” van esélyük bekerülni egy mozaikcsaládba. Itt 

előfordulhat a pótszülőként való csatlakozás mellett, hogy az elvált, megözvegyült fél 

helyére érkezik egy új tag a családba. Ritkább esetben lehetséges még a férfiak esetében 

közös gyermekvállalás is. A „fiatal” és az idős szeniorok főként nagyszülőként, 

családtagként kerülhetnének be patchwork családba. Ekkor a fogyasztás szempontjából az 

új unokkákal való kapcsolat, elfogadás lehet kritikus pont. 

Az elmúlt évtizedekben lezajlott társadalmi-gazdasági változások hatására az egyes 

életív-csoportokban elhelyezkedők aránya megváltozott. Egyes csoportok nagyobb, míg 

mások kisebb mértékben. Ezen változásokat a 21. ábrán láthatjuk. 
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21. ábra Az életív-csoportok aránya Magyarországon 1950-2010 között 

Forrás: Magyar Statisztikai Évköny (2009), KSH, 2010., Budapest. 

A legnagyobb csökkenést a 0-14 éves korosztálynál tapasztalhatjuk, ami a gyerekvállalás 

csökkenésével magyarázható, míg a legnagyobb növekedés a 60 évesek és idősebbek 

körében figyelhető meg. Az adatok jól mutatják Magyarország demográfiai összetételét, 

mely szerint elöregedő társadalomban élünk. 

A továbbiakban az életíven elhelyezkedő csoportok közül a családosokat fogom 

bővebben bemutatni, mivel dolgozatom második felében a primer kutatás is hozzájuk 

kapcsolódik.
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5 .  K O N F L I K T U S O K  A V Á S Á R L Á S I  D Ö N T É S E K B E N  

A mozaikcsaládok kialakulásának okai között természetesen megjelennek a szociológiai 

kutatások alapján ismertetett családi konfliktusok, de ezeken túlmutatóan megfigyelhetőek 

új jelenségek is: (1) az individualizálódás fokozódása (2) nem tud és nem is akar 

lemondani semmiről (3) erkölcsi korlátok fellazulása. A társadalmi, gazdasági változások 

jelentős mértékben befolyásolták korunk emberének a családszerkezettel, családalapítással, 

házassággal kapcsolatos attitűdjét, mely együtt járt a klasszikus nemi szerepek 

eltolódásával, gyakran átalakulásával. Megjelentek olyan új férfi szerepek, mint a puha 

férfi
10

, az androgén férfi
11

, az új férfi
12

 vagy a lifestyle-macsó
13

, posztmodern férfi
14

. A 

férfi szerepekkel párhuzamosan a női szerepek is változnak, a modern amazon
15

, a küzdő 

nő
16

, a háztartásmenedzser
17

 néhány példa a megváltozott női szerepekre. A hagyományos 

szerepek megváltozásával a családi munkamegosztás és a családi döntési folyamat is 

változik, átalakul. A fejezetben kitérek a családi döntéshozatal klasszikus modelljeire, 

majd bemutatom a családi vásárlási döntésekben bekövetkező változásokat, új 

tendenciákat. Mint minden ilyen döntésben, a mozaikcsaládosok vásárlási dötnéseiben is 

megjelenik a konfliktus, amely valószínűleg több ponton eltéréseket tartalmaz egy 

hagyományos családétól. Miután bemutattam az általános, főbb konfliktusforrásokat, a 

mozaikcsaládosokat értintő specifikumonkak a feltérképezését a primer kutatásomban 

végzem el. 

                                                 

10 Törőcsik, 2011, 149.o. „sem erőt, sem energiát nem tud mutatni, nőies értékeket vesz fel” 

11 Törőcsik, 2011, 149.o.:„látványában férfi, de sem a férfias, sem a nőies értékeket nem tudja képviselni, 

ellentmond a hagyományos nemi identitásoknak.” 

12 Törőcsik, 2011, 149.o.:”képes egyensúlyt tartani a férfias és a nőies értékek között, toleráns, 

kommunikatív, ámde hatékony és teljesítőképes” 

13 Törőcsik, 2011, 151.o.:” maszkulin, a női alárendeltség hangoztatásával fémjelzett, öntudatos 

sovinizmus” 

14 Törőcsik, 2011, 151.o.:”lazán és játékosan áll saját férfi identitásához,…,előnyben részesíti a 

keresőmodellt és az egyenlő családmodellt” 

15 Törőcsik, 2011,168.o: „jövőorientált, innovatív, önálló nőtípus,.. fontos számára a családi és a társasági 

élet is” 

16 Törőcsik, 2011,168.o:”dolgozik, gyereket vállal, küzd a családért, karrierért” 

17 Törőcsik, 2011,169.o.:”sokszor diplomás, de átmenetileg vagy véglegesen csak a családi ellátásra 

koncentrál” 
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5.1 A vásárlási döntési folyamat 

A vásárlási döntési folyamatnak klasszikusan öt szakaszát különíthetjük el (lsd. 22. ábra): 

(1) problémafelismerés, (2) információkeresés, (3) alternatívák értékelése és választás, (4) 

üzletválasztás és vásárlás, (5) vásárlás utáni értékelés (Mowen, 1993). A vásárlók nem 

minden esetben haladnak végig a folyamat minden szakaszán, előfordul például, hogy 

lerövidül a döntési folyamat, vagy komplexebbé válik (Kotler-Keller, 2006). A probléma-

felismerés szakaszában a fogyasztók szükségletei merülnek fel. A fogyasztók körében két 

különböző probléma-felismerési stílust fogalmazhatunk meg: létezik „aktuális állapot” és 

„kívánt állapot”. Az első típus akkor érzékeli a felmerült problémát, amennyiben a termék 

nem elégíti ki megfelelően a szükségleteit, ezzel szemben a másik típusnál valami új iránti 

vágy is kiválthatja a döntési folyamatot. A probléma-felismerésnek két fajtáját 

különböztethetjük meg: azonnali megoldást követelő és azonnali megoldást nem követelő 

formákat (Bruner, 1987). A következő fázis az információkeresés, amelynél 

támaszkodhatunk külső információs forrásokra, mint pl. internet, tesztmagazinok, mások 

tapasztalata, reklám stb. és belső forrásokra is, úgy, mint saját korábbi tapasztalat, tudás és 

emlékezetünkből előhívott információk. A külső keresés az igazi vásárlási döntéseknél 

jelentős. A belső információkeresés mindig passzív, míg a külső minden esetben aktív. Az 

információkeresést befolyásolják a következő tényezők: költség és idő, termék típusa, az 

üzlet típusa és az észlelt kockázat nagysága (Eriksen, 1979). Amennyiben a fogyasztó 

összegyűjtötte a felmerült problémával kapcsolatos információkat, akkor kialakulnak az 

alternatívák, amik szóba jöhetnek a vásárláskor. 
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Forrás: A vásárlási döntési folyamat modellje (Kotler P., Amstrong G., 2000) 

A vásárlási döntés harmadik szakasza az alternatívák értékelése és választás (Davis,  

1976). Az értékeléshez meg kell határozni: 

 Az értékelési és kiválasztási kritériumokat, tehát azokat a tulajdonságokat, 

amiket a kiválasztásnál alkalmazunk (ár, márka, minőség, csomagolás, 

teljesítmény, presztízs, kiszerelés stb.). 

 A kritériumok fontossági sorrendjét. 

 A kiválasztás szabályát, mely eljárás alkalmazásával a végleges döntés létrejön 

(Törőcsik, 2011). 

A negyedik fázis az üzletválasztás és vásárlás. A fogyasztó eldönti, hogy melyik üzletben 

vásárolja meg az adott terméket. A vásárló különböző szempontok pl. földrajzi 

elhelyezkedés, nyitva tartás, imázs stb. alapján választja ki számára a legmegfelelőbb 

üzletet. 

Probléma-

felismerés: 

a szükséglet 

észlelése 

Információ-

gyűjtés: 

értékek 

keresése 

Alternatívák 

értékelése: 

értékbecslés 

Vásárlási 

döntés: 

vásárlóérték 

Vásárlás utáni 

magatartás: 

Használati érték 

Új számítógépre 

van szükség. 

Melyik 

processzort 

válasszam? 

Egy kampány 

hatására egy 

átlagos modell 

érdekelni kezd. 

Egy mobilos 

fórumot olvasni 

további 

információkért. 

Részt venni a 

kapcsolódó 

beszélgetésekben 

és megbeszélni 

más 

internetezőkkel a 

témát. 

A legújabb 

mobilt 

összehasonlítani 

egy régivel a 

fejlesztések 

miatt. 

Meghallgatni a 

befolyásolók 

véleményét az 

interneten. 

Saját vélemény 

az ár-érték arány 

alapján. 

Saját vélemény 

az ár-érték arány 

alapján. 

AAA modell 

vásárlása 

melletti döntés 

az XXX 

márkától. 

Kivárni az 

árleszállítást és 

ezáltal 

olcsóbban 

vásárolni. 

Kivárni az 

árleszállítást és 

ezáltal 

olcsóbban 

vásárolni. 

Vásárlás után a 

valós 

teljesítmény 

összehasonlítása 

az elvártéval 

(elégedettség 

vagy 

elégedetlenség). 

A használati 

tapasztalatok 

megosztása 

online 

közösségge. 

A használati 

tapasztalatok 

megosztása 

online 

közösségge. 

22. ábra A vásárlási döntési folyamat 
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A vásárlási döntésnek három lehetőségét különböztetjük meg: 

 Új vásárlás: még korábban nem vásárolt termék vagy szolgáltatás. 

 Módosított újravásárlás: korábban vásárolt termék vagy szolgáltatáshoz képest a 

vásárlási körülmény változik az eredetihez képest, pl.: más márka, más 

kiszerelés. 

 Rutinszerű újravásárlás: a megszokott márkákat, a megszokott módon és 

mennyiségben való vásárlása. 

Az utolsó fázis a vásárlás utáni értékelés, mely a vásárlás realizálódása után következik. 

A fogyasztó összehasonlítja a várakozásait a megvásárolt termékkel vagy szolgáltatással 

kapcsolatban, mellyel lehet elégedett vagy elégedetlen. Három kimenetele lehet az 

értékeléseknek: 

1. A tényleges teljesítmény megfelel az elvárásainak, ami semleges érzéshez vezet. 

2. A teljesítmény meghaladja a várakozásokat, ami megelégedettséghez vezet. 

3. A teljesítmény alulmarad az elvárásokhoz képest, ami elégedetlenséghez vezet. 

5.2 Vásárlási döntések a családban 

A családok vásárlási döntési mechanizmusával már az 1970-es évek óta foglalkoznak a 

kutatók (Atkin, 1978.; Burns, 1977). A kezdeti kutatások csak a férfi és a nő szerepét 

vizsgálták a vásárlási döntési folyamatokban, különös figyelmet szenteltek a házastársi 

interakcióknak (McDonald, 1980), míg a gyerekek szerepét a vásárlási folyamatokban nem 

ismerték el. Az 1980-as években a kutatások egyre inkább a gyerekek befolyásoló, 

döntéshozó magatartására kezdtek irányulni a vásárlási folyamatok vizsgálata kapcsán 

(Belch at all, 1980.; Moschis and Mitchell, 1986; Foxman and Tansuhaj, 1988.). 

A család vásárlói, fogyasztói magatartásának elemzése során az alábbi kérdésekre 

kell választ találnunk (Pólya, 2008): 

 Melyik családtag (feleség, férj, gyermekek) 

 Milyen terméket 

 Milyen helyzetben (családi életciklus, felhasználási ráta) 

 Milyen aktivitással (szerepkör, munkamegosztás) 

 Milyen vásárlói döntési szakaszban határoz meg. 
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A vásárlási döntések esetében a résztvevők száma alapján két döntési helyzetet 

különböztethetünk meg: egyéni és csoportos döntést. A kisebb értékű, rutinszerűen 

vásárolt, problémát nem okozó termékekről a fogyasztó szabadon dönthet. Ezek a 

vásárlások a normál működés feltételeit jelentő, szükséges beszerzések. Nagyobb értékű 

termékek és szolgáltatások, és az új vásárlások esetében több személy is részt vehet a 

döntésben, eltérő szerepkörben (Filiatrault, 1980). A családi döntési folyamat összetett 

voltát mutatja be a 23. ábra. 

 

 

Forrás: Filiatrault P. - Ritchie, J. (1980): Joint Purchsing Decisions: A Comparison of Influence Structure in 

Family and Couple Decision-Making Unit. Journal of Consumer Research, Vol. 7., pp. 131-140. 
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Hofmeister-Tóth (2006) öt döntési szerepet különböztet meg: kezdeményező, befolyásoló, 

döntéshozó, beszerző és használó. Ezzel szemben Mowen (1993) nyolc típust sorol fel: 

befolyásolók, ajtónállók, döntéshozók, vásárlók, előkészítők, használók, karbantartók, 

eladók. Megfigyelhetjük, hogy a családok a jelentősebb vásárlási döntések esetében a 

szervezeti vásárlásokhoz hasonlóan beszerzési központként, Buying Centerként működnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Deborah S. Levy, Christina Kwai-Choi Lee, (2004) "The influence of family members on housing 

purchase decisions", Journal of Property Investment & Finance, Vol. 22 Iss: 4, pp. 320 – 338 Modell 

5.2.1 Döntési szerepek 

A családtagok közötti döntési szerepeket Mowen (1993) alapján mutatom be: 

 Befolyásolók: a család azon tagjai, akik információk, illetve tanácsok adásával 

próbálnak hatást gyakorolni a vásárlásra. 

 Ajtónállók: azon családtagok, akik ellenőrzést tudnak gyakorolni az 

információknak a döntéshozókhoz való eljutása felett. 

Csoportos döntéshozatali folyamat-szerepek 

 Probléma felvetés   ↔ kezdeményező 

 Információkereső   ↔  információgyűjtő és raktározó 

 Alternatívák keresése   ↔  befolyásoló 

 Pénzügyi döntés   ↔ döntéshozó 

Befolyás 

Közvetlen és közvetett 

A család jellemzői 

 Családi életciklus szakasza 

 Társadalmi osztály 

 Kultúra 

Egyéni jellemzők 

 A személyiség 

 Az érintettség mértéke 

Szituációs 

jellegzetességek 

 Észlelt kockázat 

 Az időkényszer mértéke 

24. ábra A családi döntési folyamatok sémája 
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 Döntéshozók: azon családtagok, akik eldöntik, hogy mikor és mit vásároljanak 

meg. 

 Vásárlók: azok a családtagok, akik a szóban forgó vásárlást végrehajtják. 

 Előkészítők: más családtagok számára előkészítik a terméket, pl. ételkészítés. 

 Felhasználók: azok a családtagok, akik elfogyasztják, vagy használják a más 

családtagok által megvásárolt, illetve előkészített terméket vagy szolgáltatást. 

 Karbantartók: azok, akik biztosítják pl. a ház, udvar, autó karbantartását. 

 Eladók: ha egy adott terméket már nem használ a család, vagy egy szolgáltatás 

befejeződik, akkor ők döntik el, hogy mi a teendő a továbbiakban. 

Egyik legfontosabb kérdés, annak tisztázása, hogy ki dönt az egyes családokban. A 

mindennapi életben a családok döntések ezreit hozzák meg. Az utóbbi időben már gyakran 

előfordul, hogy a gyermekeket is bevonják a döntésekbe, mivel jól informáltak és a szülők 

is megértőbbek velük szemben (Assael, 1981). 

5.2.2 Döntési típusok 

Törőcsik szerint a családi döntéshozatalban a következő típusokat különböztethetjük meg 

(Törőcsik, 2011): 

 Közös döntés: a döntéshozatal demokratikusan történik, mindenki véleményt 

nyilváníthat. pl. üdülések. 

 Kompetencia döntés: amennyiben tudást igényel a vásárlás tárgya, pl. 

számítógép. 

 Szülői döntés: főként a szülők döntenek, a gyermek szerepe csak árnyalt, pl. 

lakásvásárlás. 

 Önálló gyerekdöntés konfliktus nélkül: a gyermek mindent megtesz a 

megszerzéséért, kisebb vásárlásoknál, pl. testápoló. 

 Önálló gyerekdöntés sok konfliktussal: egyénileg dönt, de a szülő pénze 

szükséges hozzá, nagyobb értékű termékeknél, pl. márkás ruha vagy 

egészségtelen termékeknél. 

 Anyai döntés: kiadások nagy része a háziasszony felügyelete mellett történik. 

Ide a mindennapi élethez tartozó termékek és rutinszerűen vásárolt márkák 

tartoznak. 

 Szülői egyéni döntés: amikor a szülők saját maguknak vásárolnak. 
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A fent ismertetett vásárlási döntések fajtái a mozaikcsaládokra is igazak, hiszen itt is 

létezik önálló döntös, anyai döntés, közös szülői döntés, gyermekdöntés illetve a többi 

forma is megtalálható. A szülői döntés vizsont bonyolultabbá válik, hiszen a pótszülő 

döntésévek kiegészül a modell. Számos konfliktushoz vezethet, hogy mennyire engedi a 

vér szerinti szülő a pótszülőt beleszólni a vásáérrlásba illetve a gyermekekkel kapcsolatos 

döntések is kritkus pontjai a mozaikcsalád vásárlási folyamatának. Empirikus 

kutatásommal előbb mélyinterjú technikával térképezem el ezeket és egyéb 

konfliktusforrásokat, majd a döntési szerepekre már a kérődíves felmérésben is kitérek. 

Xia és szerzőtársai (2006) kutatásukban ismertették azokat a termékeket és 

szolgáltatásokat, amelyek megvásárlása férj-feleség vagy közös döntés alapján történik, 

mindezt összevetették a kezdeményező-befolyásoló és döntéshozó személyével (alábbi, 9. 

számú táblázat). 

A házastárs 

befolyásának 

típusai a családi 

döntéshozatalra 

Termékek és szolgáltatások, amelyek a családi döntéshozatali folyamat 

egyes fázisaiban megjelennek 

Kezdeményező Befolyásoló Döntéshozó 

Feleség-domiáns 

döntéshozatal 

 A feleség ruházata 

 Tisztítószerek 

 Gyerekek ruházata 

 Konyhai eszközök 

 Vény nélkül kapható 

gyógyszerek 

 A feleség ruházata 

 Tisztítószerek 

 Gyerekek ruházata 

 Konyhai eszközök 

 Vény nélkül 

kapható 

gyógyszerek 

 A feleség ruházata 

 Tisztítószerek 

 Gyerekek ruházata 

 Konyhai eszközök 

 Vény nélkül 

kapható 

gyógyszerek 

Férj-domináns 

döntéshozatal 

 TV készülék 

 Alkohol/bor 

 A férj ruházata 

 Biztosítás 

 Autó 

 Számítógép 

 TV készülék 

 Alkohol/bor 

 A férj ruházata 

 Számítógép 

 TV készülék 

 Alkohol/bor 

 A férj ruházata 

 Biztosítás 

 Autó 

 Számítógép 

Közös döntés 

 Bútor 

 Étterem 

 Oktatás 

 Szórakozás 

 Megtakarítások 

 Lakásbérlés 

 Bútor 

 Hűtőszekrény 

 Légkondicionáló 

 Étterem 

 Oktatás 

 

 Bútor 

 Hűtőszekrény 

 Légkondicionáló 

 Étterem 

 Oktatás 

 Szórakozás 

9. táblázat A családi döntéshozatal 

Forrás: Saját szerkesztés Xia at all (2006) Spousal influence in Singaporean family purchase decision-making 

process: A cross-cultural comparison", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 18 Iss: 3, pp. 

201 – 222 munkája alapján. 
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5.2.3 Szerepháromszög modell 

Egy másik megközelítés szerint a vásárlási döntéseket csoportosíthatjuk az alapján, hogy a 

házastársaknak milyen szerepe van a döntési folyamatban. Megkülönböztethetünk olyan 

termékeket, melyek hagyományosan a feleség kompetenciájába, és olyanokat, amelyek a 

férj kompetenciájába tartoznak. Ezt a csoportosítást szerepháromszög modellnek nevezzük 

(Davis et al, 1974). Ez alapján a szerepháromszöget négy területre oszthatjuk fel (Mintel, 

2005). 

 Férfidominancia: olyan döntések, amelyekben a férj önállóan dönt arról, hogy 

mit vásároljon a család. 

 Szerepdominancia hiánya: olyan döntések, ahol nincs nagy jelentősége, hogy a 

férj vagy a feleség  hoz döntést, kisebb jelentőségű döntéseknél. 

 Női dominancia: olyan döntések, ahol a feleség önállóan dönt arról, hogy mit 

vegyen a család. 

 Közös döntés: a feleség és a férj által közösen meghozott döntések. 

A kutatásukban három döntési szakaszt különböztettek meg: probléma-felismerés, külső és 

belső keresés, és végleges döntés. A 25. ábrán megfigyelhetjük, hogy vannak olyan 

termékek a szerepdominancia hiánya mezőben, amelyek már majdnem a férj, feleség vagy 

a közös döntés mezőbe kerültek. 

 

Forrás: Boone, 1986; Loudon 1984; Mowen, 1987 in Pólya, 2008; Davis és Rigaux, 1974 

25. ábra Szerepháromszög modell 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

79 

A szerepháromszög modellt fenntartásokkal kell alkalmaznunk, mivel nem vizsgálja a 

gyerekek befolyását, továbbá a kutatás Belgiumban készült. Magyarország és Belgium 

között a mai napig is jelentős eltéréseket tapasztalhatunk a gazdaságban és társadalomban 

is, ezért lehetséges, hogy a kutatók Magyarországon teljesen más eredményeket kaptak 

volna. 

Véleményem szerint a mozaikcsaláddal kapcsolatos vizsgálatokban jól 

alkalmazható ez a modell, hiszen a különféle szerepek ennél a családtípusnál is jelen 

vannak. Érdekes kérdés, hogy a családrészhez csatlakozó pótszülő (akár az apa, akár az 

anya) vásárlási döntései mennyire felelnek meg az erdeteti termékekek megoszlásával 

illetve a hagyományos családok és mozaikcsaládok között milyen eltérés mutatkozik a 

szerepdominanciában. 

5.2.4 Szerepdominancia kutatások külföldön 

A későbbi kutatásokban már a gyermekek befolyását is vizsgálták a családban. Belch 

1985-ös tanulmányából kiderül, hogy a családtagok döntésre gyakorolt befolyása 

termékkategóriánként, döntési szakaszonként és döntési területenként változott. A kutatók 

hat termékkategóriában vizsgálták az egyes családtagok befolyásának jelentőségét (autó, 

tv, háztartási bútorok, eszközök, gabonapehely és nyaralás). A férjnek jelentős volt a 

befolyása a televízió és autó vásárlás területén, a vásárlási döntés minden szakaszában. A 

feleségeknek a háztartási berendezésekkel és bútorokkal kapcsolatos befolyásolása volt 

jelentős. A nyaralásról többnyire közösen döntöttek a szülők, de itt már jelentős volt a 

gyermek befolyása is. A gabonapelyheknél a legkisebb a férj befolyása, a 

kezdeményezésnél a gyerekeknek volt a legnagyobb szerepe és a végső döntést pedig az 

anya hozta meg. A kutatásból kiderült, hogy a komolyabb anyagi döntéseket a férfiak 

hozzák meg. A feleség szerepe leginkább a márka, szín, stílus kiválasztásánál volt jelentős. 

Belch és Willis 2001-es kutatásában a családi döntéshozatalt vizsgálta a századfordulón, 

melyet az 1985-ös kutatással hasonlított össze. Ebben a kutatásban a korábbi vizsgálatot 

kiegészítették még két termékkel, a biztosítás és élelmiszer kategóriával. A férfiak 

befolyása még mindig jelentős tv és autó vásárlásakor a teljes döntési folyamat alatt. Az 

autóvásárlás szempontjánál egyes területen feleségdominanciát tapasztalhatunk, ez a szín, 

modell, kivitel és a vásárlás helyének kiválasztása. Tehát összességében jelentősen nőtt a 

feleség befolyása az autóvásárlás terén. A bútorvásárlás, háztartási eszközök, élelmiszer 
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vásárlás tekintetében még mindig jelentős a feleség befolyása a döntési folyamat minden 

szintjén. Az ár meghatározásában és a végső döntésben pedig már csökkent a férjek 

szerepe. A nyaralással kapcsolatos döntéseknél is csökken a férjek beleszólása. Közösen 

határozzák meg, hogy mennyi pénzt költsenek, mikor menjenek és mennyi időre, de a nők 

befolyása jelentősebb azzal kapcsolatosan, hogy hova menjenek, és hol szálljanak meg. 

Biztosítás és élelmiszer kategória nem szerepelt Belch 1985 kutatásában, de Davis és 

Rigaux 1974-ben készült kutatásában igen. Elmondható, hogy változás 2001-ben nem 

tapasztalható, az élelmiszervásárlás a feleségek feladata minden döntési szakaszban és 

területen, a biztosításnál pedig még mindig férjdominancia figyelhető meg. 

Összességében elmondható, hogy a nők befolyása jelentősen növekedett, míg a 

férfiaké csökkent minden területen, ugyanakkor Belch 2001-es kutatása nem vizsgálta a 

gyermekek befolyását a vásárlási döntéseknél, a disszertáció kvalitatív és kvantitatív 

kutatásaiban erre a kérdésre részletesen kitérek. 

5.2.5 Szerepdominanciával és vásárlási szokásokkal kapcsolatos kutatások 

hazánkban 

Magyarországon továbbra is jellemzően a nők intézik a bevásárlást. A háziasszonyok 

egyedül bonyolítják le a napi fogyasztási cikkek megvásárlásának mintegy felét. Az 

élelmiszer-vásárlásról jellemzően egyedül döntenek a nők, azonban a nyaralásról vagy a 

lakásfelújításról már a felnőttek közös álláspontot alakítanak ki (GFK Hungária, 2009). 

A vásárlók jellemzően elkülönítik a napi szintű bevásárlásokat a kétheti, havi 

hipermarketekben történő vásárlásoktól. A nagybevásárlások során az élelmiszerek mellett 

háztartási cikket, ruházatot és műszaki cikket is vásárolnak. Hétvégenként gyakran 

„turnéra” indulnak, tehát körbejárják a hipermarketeket az akciós árukért (Piac és Profit, 

2002). A családok 53%-a végez nagybevásárlást, ezen belül 10% hetente, 12% kéthetente, 

és közel 2/3 havi szinten, 12% pedig ennél is ritkábban (Sik-Tóth, 1998). 

A Gfk adataiból kiderül, hogy egy háztartás átlagosan 2271,3 Ft-ot hagy ott a 

kasszánál (Mai Piac 2011). A havi szintű vásárlások a magyar háztartásokban átlagosan 

184 eurót tesznek ki, amely jóval alacsonyabb, mint más régiókban (Piac és Profit, 2008). 

Az Ipsos 2009-es on-line fókuszcsoportos kutatásában a fogyasztók döntéshozását 

vizsgálta a műszaki cikkek vásárlása esetén (Szonda Ipsos felmérése, 2009). Erőteljes 
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munkamegosztás figyelhető meg a vásárlások döntési folyamataiban. Mivel mindkét nem 

tagjai különböző területeken számítanak szakértőnek, ezért egyes kérdésekben a nők 

döntenek, míg más témában a férfiak. A nők az esetek többségében a termék 

kiválasztásánál a dizájnra fókuszálnak, és ők mondják ki a végső szót abban az esetben, ha 

ez a tulajdonság a végső döntési tényező. A férfiak a műszaki termékek kiválasztásával 

kapcsolatosan kerülhetnek döntési pozícióba, mivel többségében az ő feladatuk a műszaki 

adatok mérlegelése és a különböző típusok tudásának számszaki összevetése. A kutatás 

résztvevői alapján a háztartásokban jellemzően vasalót, porszívót vagy mosógépet inkább a 

nők vesznek, TV-t vagy hi-fi-t pedig a férfiak. 

Azonban, az ezekre fordított összeget közösen határozzák meg a párok, ugyanúgy, 

mint a pénzügyi, vagy banki tevékenységekben. Megfigyelhető, hogy egyre több nő szól 

bele az autó vagy bútor vásárlásába, hogy milyen színe, márkája stb. legyen.  A férfiak ma 

már egyre inkább belefolynak a gyerekekkel kapcsolatos munkákba, vagyis a korábban 

klasszikus női feladatokba (Kreatív Online, 2010). A feleségeknek már nemcsak a 

hétköznapi termékeknél van befolyásoló szerepük, hanem akár a lakások piacán is éppúgy, 

mint a tradicionálisan férfi privilégiumnak számító háztartási elektronikai piacon 

(Steigervald, 2010). 

5.2.6 Családi döntések és pénzgazdálkodás 

A családtagok folyamatosan kisebb-nagyobb döntéseket hoznak azzal kapcsolatosan, hogy 

a családtagok idejét, energiáját és anyagi forrásait miként osszák be. Ezekben a 

kérdésekben az egyik legfontosabb dolog az egyeztetés. Fontos az egyeztetés az olyan 

kérdésekben, amik meghatározzák az együttélést, mint pl. a lakásszerzés, gyerekvállalás, 

munkavállalás, szabadidő eltöltése. 

A családi döntéseket két szempont alapján tudjuk csoportosítani: 

 Miként használja fel a család anyagi erőforrásait, idejét és energiáját, azaz mi 

jellemzi a gazdálkodását? – Mire költ? 

 Milyen szerepet vállalnak a partnerek a döntéshozásban? – Ki dönt? (Cseh-

Szombathy, 1979) 
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Pahl-Vogler (1983, 1990) szerint a pénzkezelést négy típusra bonthatjuk: 

1. Férj/feleség által kezelt kassza: a jövedelem egy kasszába folyik be, a 

pénzkezelés elveit az egyik fél (többnyire a feleség) határozza meg, ő dönt a 

kiadásokról és a bevételek alakulásáról is. 

2. Ellátó rendszer: az egyik fél (főként a férj) „zsebpénzt” ad a feleség számára, a 

mindennapi megélhetéshez. A fennmaradó összeggel pedig a férj rendelkezik 

szabadon. Az ellenőrzés a férj, a megvalósítás pedig a feleség feladata. 

3. Közös pénzkezelés: mindkét fél beleadja a jövedelmét a „közös kasszába”, a 

felek azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Közösen döntik el, 

hogy mire költsenek és mindketten hozzáférhetnek a bevételekhez. 

4. Független pénzkezelés: ebben az esetben a házastársak önálló jövedelemmel 

rendelkeznek, a háztartás összes jövedelme egyik fél számára sem érhető el. A 

házastársak között felelősség megosztás van az egyes kiadási tételeket tekintve. 

Nagy Ildikó 1998-as kutatása alapján elmondható, hogy a párok főként közösen 

gazdálkodnak vagy a feleség irányításával, ugyanakkor a férjek átlagosan nagyobb 

összeggel járulnak hozzá a családi összjövedelemhez. Magyarországon tehát elmondható, 

hogy a nők irányítják a családi kasszát, de napjainkra ez már fokozatosan eltolódott a 

közös pénzgazdálkodás felé. A család fogyasztására jelentős mértékben hat a jövedelem 

nagysága is. Szegényebb családok esetében inkább a feleségek kezelik a kasszát a kevés 

szabadon felhasználható jövedelem miatt, míg a magasabb jövedelemmel rendelkezőknél 

előfordulhat, hogy a férj kezeli a pénzt (Nagy, 2000). A GE Money kutatásai szerint 

Magyarországon 10-ből 7 háztartásban a nők kezelik a családi kasszát; ez az arány az 

életkor előre haladtával egyre nő. A fő családkeresőnek ugyan a férfiakat tartják, de a 

spórolás terén a nők kreatívabbak (Piac és Profit, 2008). 

5.3 A gyerekek és a vásárlási döntés 

A gyermekek szerepe a családokban megnőtt, ezért a családi vásárlási döntésekben is 

nagyobb szerephez jutottak (Johnson et al., 1994). A nők több szabadságot adnak 

gyermekeiknek, és kevesebb gyermeket vállalnak, de amikor megszületik a gyermek, 

nagyobb figyelmet fordítanak rá (Hofmeister-Tóth, 2006). 
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SZERZŐ TERMÉK 
FÜGGŐ 

VÁLTOZÓ 

FÜGGETLEN 

VÁLTOZÓ 
EREDMÉNYEK 

Atkin 

(1978) 

Gabona-

pehely 

szülő/ 

gyerek 

kölcsönhatás 

gyermek kora, 

neme, SES 

A szülők a fiatalabb gyermek kéréseit többször 

utasítják vissza, mint az idősebbekét. 

Belch et 

al. (1985) 

autó, tv, 

gabona-

pehely, 

vakáció, 

készü-

lékek, 

bútorok 

családtagok 

befolyása, 

egyetértés a 

befolyással 

kapcso-

latban, 

percepciók 

döntési fázis, 

termék, 

részdöntés, 

válaszadó 

A gyermekek befolyása a gabonapelyheknél és 

a nyaralásnál a legnagyobb. A választási 

szakaszban kisebb a befolyásuk. A gyerekek 

ráhatása kevesebb az autóvásárlásnál (hol és 

mennyiért), a nyaralásra való költésnél, a bútor 

típusának kiválasztásánál és, hogy hol 

vegyenek gabonapelyhet. Az autóvásárlásnál a 

férj és a gyerek esetén eltérés mutatkozott a 

gyermek részdöntésekre való befolyásával 

kapcsolatban. A nyaralásnál a férj és a gyerek 

nem értett egyet a gyermek befolyásáról a 

nyaralás helye, időtartama és a szálláshely 

kiválasztása részdöntéseknél. A férj és a 

gyermek nem értett egyet a gabonapelyhek 

mérete és a vásárlás helye, ideje 

részdöntésekben. A probléma felismerésnél a 

férj és a gyermek ellentétben állt a gyermek 

befolyásának mértékével a televízióval illetve 

az apa befolyásának mértékével a bútorokkal 

kapcsolatban. 

A gyermekek azt hiszik, nagyobb a befolyásuk, 

mint ahogy azt az apák gondolnák. A 

gyermekek azt gondolják, az apáknak nagyobb 

a befolyásoló szerepe, mint ahogy azt az apák 

gondolják saját magukról. 

Berey és 

Pollay 

(1968) 

Gabona-

pehely 

a gyermek 

kedvencének 

vásárlása 

Gyermek 

rámenőssége, 

anya gyermek-

központúsága, az 

anya márkája 

Minél gyermek-központúbb az anya, annál 

kevésbé szívesen vásárolja a gyerek kedvenc 

gabonapelyhét. Az anya reklámokra való 

visszaemlékezési készsége minél jobb, annál 

inkább vásárol a gyereke kedvenc 

gabonapelyhéből. 

Brody et 

al. (1981) 

édesség, 

chips, 

csokolá-

dés ital, 

cukorka 

Gyermek 

befolyási 

kísérlete, a 

reklámozott 

termékek 

keresésének 

száma 

TV reklámok 

hatásának való 

kitettség 

A reklámoknak kitett gyermekeknek több a 

befolyásolási kísérlete, mint a reklámok 

hatásának ki nem tettekének. A gyermekek 

többször kérnek reklámozott márkát közös 

tévénézési szokások esetén, mintha egyedül 

néznék vagy nem néznének reklámokat. 

10. táblázat A gyerekek és a vásárlási döntés 

Forrás: Saját szerkesztés, szekunder adatok alapján 

A gyerekek és a vásárlás viszonylatának kifejtése két síkon is történhet (Törőcsik, 2011): 

 A gyerek, mint „kísérő” (vásárló), ebben az esetben a gyerek, mint 

kezdeményező, döntésbefolyásolóként jelenik meg. 

 A gyerek, mint önálló vásárló esetében, a gyerek saját maga dönt a 

rendelkezésre álló pénzéről, a termékekről, márkákról. 
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A gyermekek már korán kapcsolatba kerülnek a reklámokkal, ezért jelentősen 

befolyásolhatják a szüleiket az egyes vásárlási döntésekkel kapcsolatosan. 

A gyermekek befolyását a vásárlásra három terület alapján csoportosíthatjuk 

(Sulyokné Guba, 2000): 

 Gyermekeknek szóló termékek: snack, játék, elektromos készülék, ruha, hobbi. 

 Otthonra vásárolt termékek: bútor, étel, ital, berendezés. 

 Nem háztartási jellegű termékek és szolgáltatások: vakáció, autó, rekreáció. 

A gyerekek a marketing szakemberek számára is több szempontból lehetnek érdekesek 

(Müller, 2001). 

 Önálló fogyasztók: rendszeresen részt vesznek a bevásárlásoknál, a családi 

költségvetés egy része felett rendelkeznek, számos területen szakértőnek 

számítanak. 

 Közvetett fogyasztók: egyre gyakrabban szólnak bele a szülők által vásárolt 

termékekkel kapcsolatosan, pl. fogyasztási cikkek, ruha, könyv, játék, bútor stb. 

 Szüleik tanácsadói: a szülők döntéseire is egyre nagyobb hatással bírnak, 

gyakran vesznek részt a nagybevásárlásoknál, ahol még a termék márkáját is 

megmondhatják. 

 Jövő piaca: a gyerekekbe már korán kell fogyasztási szokásokat és 

márkapreferenciát ültetni és ezt idős korukig fenntartani. 
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Forrás: A tényezők befolyásának hatása a gyermekek konfliktuskezelési stratégiájára a család vásárlási 

döntéshozatalában (Melissa Johnson, 1994). 

5.3.1 A gyerekek vásárlási döntésével kapcsolatos külföldi kutatások 

A gyermekek (nem tesznek különbséget mozaikcsaládosok és hagyományos családosok 

között) befolyását a vásárlási döntésre számos külföldi kutató vizsgálta már a ’70-es és 

80’-as évektől kezdve. Főként a döntési folyamatban betöltött szerepüket, befolyásuknak 

erősségét kutatták, illetve, hogy ez bizonyos termékek esetén miként alakul. A gyermek 

korát, illetve a tévénézési szokásokat is számos kutató vette alapul. 

Család-

szerkezet 
Nevelési stílus 

Kommunikációs 

minta a 

családban 

A gyermekek által használt 

konfliktuskezelési stratégiák 

a család vásárlási 

döntéseiben 

1. Problémamegoldás 

2. Meggyőzés, rábeszélés 

3. Alkudozás 

4. Politika 

Konfliktuskerü 

5. és 

 

 

Konfliktuskerü 

6. és 

 

A sikeres 

megoldás 

valószínűsége 

 Termék-

típus 
Szituációs 

tényezők 

26. ábra A gyermekek konfliktuskezelési stratégiája 
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Szerző Termék 
Vizsgálat 

tárgya 
Eredmények 

Atkin 

(1978) 
gabonapehely 

gyermek 

befolyása 

A szülők a fiatalabb gyermek kéréseit többször 

utasítják vissza, mint az idősebbekét. 

Belch et al. 

(1985) 

autó, tv, 

gabonapehely, 

vakáció, 

készülékek, 

bútorok 

befolyás a 

döntési 

fázisokra, 

termékre 

A gyermekek befolyása a gabonapelyheknél és a 

nyaralásnál a legnagyobb. A választási 

szakaszban kisebb a befolyásuk. 

Brody et 

al. (1981) 

édesség, chips, 

csokoládés ital, 

cukorka 

gyermek 

befolyási 

kísérlete és a 

reklámok hatása 

A reklámoknak kitett gyermekeknek több a 

befolyásolási kísérlete. A gyermekek többször 

kérnek reklámozott márkát közös tévénézési 

szokások esetén. 

Darley és 

Lim (1986) 

mozi, családi 

szórakozás, 

sportolás 

gyermek 

befolyása 

Az idősebb gyerekeknek nagyobb a befolyása a 

vásárlásra, a családi szórakozásra és a sportolásra. 

Foxman és 

Tansuhaj 

(1988) 

gyermek lemezei 

(zenei), kábel tv, 

számítógép, autó, 

ruhák, bútor 

bicikli, fogkrém, 

élelmiszer 

befolyás a 

vásárolt 

termékre 

A gyermekeknek nagyobb befolyása van a 

gyerekeknek készült termékek vásárlására, mint a 

család által fogyasztott javakra. 

Moschis és 

Mitchell 

(1986) 

üdítőital, iskolai 

felszerelés, 

készülékek, 

gyermek ruhái, 

lemezei, 

testápolási 

termékek 

gyermek 

befolyása a 

döntési 

fázisokban 

Minél többször beszélik meg a gyerekek a 

kortársakkal a termékek fogyasztását, annál 

nagyobb a gyerek hatása a vásárlási döntés 

minden szakaszára, a döntés kivételével. Minél 

idősebb a gyerek, annál nagyobb a beleszólása 

minden szakaszban. Minél több pénzt keres a 

gyermek, annál nagyobb a választás szakaszára 

való befolyása. 

Szybillo és 

Sosanie 

(1977) 

étterem, családi 

kirándulás 

gyermek 

befolyása 

A gyerekeknek nagyobb a befolyása a probléma 

felismerésnél, a keresésnél, illetve kevesebb a 

választásnál. A gyerekeknek arra van a 

legkevesebb hatásuk, hogy mennyit költsön a 

család. 

Ward és 

Wack-man 

(1972) 

fontos 

élelmiszerek, 

kevésbé fontos 

élelmiszerek, 

gyermek tartós 

fogyasztási 

cikkei, 

piperecikkek, 

egyéb 

gyermek 

befolyásolási 

kísérletei és a 

tévénézési 

szokások 

A szülők az idősebb gyerekek kívánságaival 

szemben engedékenyebbek. A szülői 

engedékenység csökken a tévénézés 

korlátozásával. Az engedékenység növekszik, ha 

a szülőknek pozitív a hozzáállása a reklámokhoz 

és több időt töltenek tévézéssel. A gyerekek 

befolyása nagyobb a számukra fontos 

élelmiszerekre és a gyerek tartós fogyasztási 

cikkeire. 

11. táblázat A gyermek befolyásának vizsgálata 

Forrás: Tamara F. Mangleburg (1990): "CHILDREN'S INFLUENCE IN PURCHASE DECISIONS: A 

REVIEW AND CRITIQUE", in Advances in Consumer Research, Volume 17, eds. Marvin E. Goldberg, 

Gerald Gorn, and Richard W. Pollay, Provo, UT : Association for Consumer Research, pp. 813-825. 

Az összefoglaló táblázatból jól látszik, hogy főként az idősebb gyermekeknek van 

beleszólása a vásárlási döntésbe és a termék kiválasztásába. A fiatalabbak kéréseit többször 
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utasítják el. A gyermekek befolyása a nyaralásnál és az általuk használt termékeknél a 

legnagyobb (gabonapehely, ruhák, készülékek, felszerelés). A családi szórakozás 

kiválasztásánál is megengedik a szülők, hogy a gyermek is beleszóljon a választásba 

(étterem, sportolás). Több kutatás is bebizonyította, hogy a gyermekek saját maguknak 

jóval nagyobb befolyást tanúsítnak, mint azt szüleik gondolják (Gram, 2007). 

Megfigyelhető az is, hogy a gyermek életkorának növekedésével a vásárlási döntésekre 

való befolyás is növekszik (Berey-Pollay, 1968). Az idősebb gyermekeknek jelentősebb a 

befolyásuk a családi vásárlási döntésekben és ezzel párhuzamosan többet is kívánnak, és a 

szülői engedékenység is növekszik. Az idősebb gyermekek egyes témákban akár jobban 

informáltak is lehetnek, mint szüleik (Ward-Wackmann, 1972). A Foxmann-Tansuhaj 

szerzőpáros (1988) kutatásában a tinédzserek és főiskolások befolyását vizsgálta a 

döntésekkel kapcsolatosan. 12 terméket vizsgált, melyből hat termék a gyermek saját 

fogyasztásával kapcsolatos, míg a másik hat a családi fogyasztással. Jelentős befolyás volt 

tapasztalható a fogkrém, saját ruha, magazin előfizetés és bicikli vásárlásánál. Az egy 

évvel későbbi kutatásban pedig az előzőekben vizsgált termékekhez két termék adódott 

hozzá, melyek a szülők által használatosak. A kutatásból kiderült, hogy a szülők által 

használt termékekre nincsenek a gyerekek nagy befolyással. Megfigyelhetjük, hogy 

mindkét kutatásnál a legnagyobb befolyással a saját maguk részére vásárolt termékeknél 

rendelkeztek (Foxman-Tansuhaj-Ekstrom, 1989), ez utóbbi a téma szempontjából lényeges 

megállapítás, mivel a mozaikcsaládokban a használat helye változó lehet. Az egyes 

kutatások alapján jelentős hatalma van a gyerekeknek a gabonapelyhek vásárlásánál 

(Berey-Pollay, 1968; Atkin, 1978). Több kutatás is igazolja azt, hogy a gyerekek befolyása 

a vásárlási folyamat első szakaszánál, a probléma-felismerésnél a legjelentősebb, és nagy 

szerepük van a kezdeményezésnél is (Beatty-Talpade, 1994; Gram, 2007). A legkisebb 

szerepük a végső döntésnél van, mivel ezeket főként a szülők hozzák meg. A gyermekek 

befolyása a vásárlási döntés folyamatában további tényezőktől is függ, mint pl. milyen 

termékről vagy szolgáltatásról van szó, az anyagi helyzettől és a családban lévő gyermekek 

számától is (Ahuja-Stinson, 1993). A családi állapot is jelentősen befolyásolja a vásárlási 

döntéseket. Teljesen más a döntéshozás az egyszülős, nukleáris és patchwork családban. A 

kétszülős családból származó gyermekek gyakrabban vásárolnak, illetve néznek ki 

maguknak dolgokat, mint az egyszülős családból származók (Tinson et al., 2008). 
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Ez azzal magyarázható, hogy a kétszülős család anyagilag jobban megengedheti 

magának az adott termék megvásárlását (Kreyenfeld-Martin, 2011). A döntéshozatal jóval 

nehezebb egy patchwork családban, mivel kevésbé összetartóak és kevésbé tiszta elvárások 

vannak velük szemben, mint a nukleáris családoknál (Raijas, 2011). A családi 

döntéshozatalnál is több ellentmondás jelentkezik, és a különbségeket is csak nehezebben 

tudják megoldani. A gyermeküket egyedül nevelő anyukák nagyobb befolyást engednek 

meg gyermekeiknek a ruhavásárlásnál és a nyaralással kapcsolatos kérdésekben, mint más 

anyák. Ennek egyik oka, hogy a gyermekek jobban részt szeretnének venni a döntési 

folyamatban (Tinson et al., 2008). 

5.3.2 A gyerekek vásárlási döntésével kapcsolatos magyar kutatások 

A Szonda Ipsos 2008-ban készített kutatása a 8-14 éves gyerekek egymás közötti 

kapcsolatrendszerét, a család vásárlási döntéseiben játszott szerepét, fogyasztási, 

médiahasználati szokásait, az új technológiákhoz és a reklámokhoz való viszonyát 

vizsgálta (Szonda Ipsos, 2008). A kutatásból kiderült, hogy a legnagyobb befolyással a 

ruhavásárlás területén rendelkeznek a gyerekek (82%). Jelentős szerepük van még az 

élelmiszer vásárlásoknál is, mivel a szülők 71%-ban hallgatnak rájuk. Ezt követi a 

mobiltelefon vásárlás (51%) ahol, szintén jelentős befolyást tapasztalunk, majd a 

számítógép, televízió és végül az autóvásárlás, ahol a befolyás a legalacsonyabb. A 8-14 év 

közötti gyermekek havi szinten átlagosan 3300 forint zsebpénzt kapnak, aminek 

elköltéséről többnyire saját maguk döntenek. 

A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 2007-es felmérése szerint, a születéstől az 

egyetemi tanulmányok végéig átlagosan 30 milliót költenek el egy gyermekre a családok, 

így évente átlagosan 1,26 millió forintba kerül egy gyermek nevelése. Ebben az összegben 

nemcsak a készpénz-kiadások vannak benne, hanem összegezték a háztartási munka 

becsült értékét is (Gábos et al., 2007). 

Összegzésképpen elmodható, hogy a gyermeknek jelentős szerepe van a család 

életében a fogyasztás tekintetében is. Primer kutatásomban nagy hangsúlyt fektetek a 

gyermekeket érintő vásárlási döntésekre, hogy mennyire engedik beleszólni a folyamatba 

illetve ki az aki a számukra fontos termékről dönt a mozaikcsaládban illetve a 

hagyományos családban. 
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6 .  E L Ő K É S Z Í T Ő  E M P I R I K U S  K U TAT Á S  

Disszertációm primer kutatása két részből áll: egy kvalitatív, feltáró kutatásból és egy 

kvantitatív felmérésből. A kvalitatív kutatás feltáró jelleggel készült, a téma alaposabb és 

mélyebb megismerése érdekében. Jelen fejezetben a mélyinterjús technikával készített 

kutatás feladatát, módszerét és eredményeit ismertetem, előkészítve ezzel a hipotézisek 

kifejtését és a kvantitatív kutatás ismertetését. 

6.1 A kutatási feladat megfogalmazása 

A kvalitatív kutatás elkészítésének két célja volt: (1) a kvantitatív kutatás előkészítése és 

(2) a kvantitatív kutatás során tesztelt hipotézisek felállítása. A szakirodalmi fejezetekben 

már ismertetett kutatások világossá tették, hogy a témában hazai kutatások nem készültek, 

a külföldi szakfolyóiratokban is csak érintőlegesen foglalkoznak a mozaikcsaládok 

jellegzetes vásárlási döntéseivel. A szakirodalom áttekintése során számos elméleti és 

empirikus munkát dolgoztam fel a pszichológia és a szociológia területéről, de a marketing 

szakirodalomban még újdonságnak számít a téma. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy 

szükséges a nagymintás megkérdezés előtt egy előkészítő kutatás elvégzése, a témában 

történő alaposabb elmélyedés miatt. A feltáró kutatásban a vásárlási döntéshozatal és 

vásárlási döntési szerepek kapcsán a mozaikcsaládokra tipikusan jellemző, egyedi 

megoldásokat, mechanizmusokat kerestem. A kvalitatív technikával végzett kutatások 

lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerjük a válaszadók gondolkodását, 

véleményalkotási folyamatát, szokásait és megértsük, feltárjuk attitűdjeiket (Veres-

Hofmann-Kozák, 2006). 

A kutatásmódszertan egy külföldön elismert, népszerű, egy kvalitatív technikát 

bemutató elmélete a grounded theory
18

, amelyet hazánkban eddig kevesen alkalmaztak 

(Mitev, 2012). A módszer a szociológia tudományából terjedt át más diszciplínákra, a 

kutatási folyamatban apró kövekből építkeznek, amíg össze nem áll a teljes kép, a 

kialakuló fehér foltokra pedig ismételt kutatásokkal, megkérdezésekkel lehet választ kapni. 

                                                 

18
 Először Glaser – Strauss szerzőpáros 1967-ben publikálta a kutatási módszert, amelyben az elmélet az 

empirikus adatokból fejlődik ki. 
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Glazner és Strauss (1967) munkája forradalminak számított, megkérőjelezte az addigi 

berögzült módszereket, az elmélet és kutatás önkényes elkülönítését. A módszer 

figyelembe veszi a megkérdezettek szubjektivitását, hogy másképp érzékelnek bizonyos 

dolgokat és a kutatói kreativitásnak is teret hagy. A grounded theory folyamatát Mitev 

Ariel (2012) így foglalta össze: 

1. Elmerülés az adatokban 

2. Ezzel egyidejű adatgyűjtés és elemzés 

3. Elméleti mintavétel, ötletek finomítása 

4. Állandó összehasonlítás használata 

5. Többlépcsős kódolási folyamat 

6. Feljegyzések, memók írása 

7. Elméleti telítődés elérése 

8. Elmélet teljessé tétele 

9. Eredmények prezentálása 

A technika számos adatgyűjtési technikával jól kombinálható, a kódolásra pedig azt 

ajánlja, hogy ne előre meghatározott kategóriákból induljunk ki, később több lépcsőben 

alkossuk meg azokat. A módszer kiválóan alkalmas folyamatok megértésére, egyének 

eltérő tapasztalati, valóság-érzékelési interpretálásainak megismerésére (Mitev, 2012). A 

módszernek több irányzata is van, nem célom teljeskörűen bemutatni a technikát, azonban 

az új nézőponti megközelítést a saját kutatásomban is tudom hasznosítani az alábbiak 

szerint: 

 Mélyinterjúk előtt előzetes, kötetlenebb beszélgetések, az interjúváz 

pontosításához 

 Teret adni az interjúalanyok személyes véleményének, nézőpontjának 

 A felfedetett „fehér foltok”-ra választ keresni a kutatás következő lépésében 

 A kvalitatív kutatási kérdések kialakítása a mélyinterjús eredmények alapján 

 Többféle nézőpont szerepeltetése (két minta: hagyományos családok, 

mozaikcsaládok) 

 Az adatelemzés során az elmélettel való folyamatos megfeleltetés 
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6.2 A kutatás módszertana 

Feltáró kutatásomban az egyéni mélyinterjús technikát választottam, mint módszert. A 

mélyinterjú az információszerzés strukturálatlan és közvetlen formája (Malhotra, 2005), 

amelynek lefolytatásához képzett interjúkészítőre van szükség. A mélyinterjús technika 

alkalmazása mellett a következők miatt döntöttem: mivel a mozaikcsaládokban élők csak 

nagyon nehezen nyilatkoznak meg a témával kapcsolatban, ezért a fókuszcsoportos interjú 

elkészítése szinte lehetetlennek bizonyult. A mélyinterjúk lefolytatásához interjú 

vezérfonalat használtam, amelyet a szakirodalom tüzetes áttanulmányozása és egy előzetes 

kutatás alapján állítottam össze. A témában való jártasságom elmélyítése érdekében még a 

mélyinterjú váz elkészítése előtt 5 olyan egyénnel beszélgettem, akik mozaikcsaládokban 

élnek. A beszélgetések nyitott kérdések mentén zajlottak, általában másfél, két órát vettek 

igénybe. Az interjúalanyokat először a családi életük változásáról, alakulásáról kérdeztem, 

rátértem a házasságaikra, gyermekeik számára, velük lévő kapcsolatukra, a jelenlegi és 

korábbi házastársukkal, élettársukkal való együttélés és az abból fakadó konfliktusok 

jellegére, jelenlegi viszonyukra. Kíváncsi voltam nem csak a mostani, de korábbi családi 

életükre, életmódjukra. A kutatásom szempontjából különösen fontosnak tartottam, hogy 

megismerjem egy mozaikcsaládban élő szülő nehézségeit, konfliktusait, ezek kezelési 

módját: milyen módon és mértékben segíti, tartja a kapcsolatot korábbi kapcsolataiban 

született gyermekeivel, hogyan viszonyul mindehhez jelenlegi párja, kik azok a személyek, 

akik a család mindennapjaiban részt vesznek, beletartoznak-e a korábbi kapcsolatokból 

származó rokonok. A családi viszonyokon túl a nyaralási szokások megismerése is célom 

volt, hiszen a mozaikcsaládok esetében ennek megszervezése az egyik legnehezebb dolog, 

továbbá különösen érzékeny terület a nagy értékű termékek megvásárolása, a gyerekek 

magánóráinak kérdése is. 

Az előzetes kutatás lefolytatását követően a szakirodalom vonatkozó részeinek 

felhasználásával alakítottam ki mélyinterjú vázlatomat, amely három fő részre tagolódik. 

(1) bevezető szakasz: a mozaikcsalád kialakulása, az interjúalany családi állapotának 

változásai és gyermekeinek születési sorrendjének, életkorának megismerését követően a 

jelenlegi családban élők vásárlási döntéshozatali szerepeire és az ezzel kapcsolatos 

konfliktusokra kérdeztem rá. A bevezető rész záró kérdése a tágabb rokonsággal való 

kapcsolat intenzitására és jellegére vonatkozott. A (2) középső szakaszban a vásárlással 
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kapcsolatos kérdések következtek, a napi cikkek beszerzését követően a nagyvásárlások 

kerültek górcső alá. Ki, hol, mit, mennyiért és milyen gyakran vásárol, léteznek-e egyéni 

döntések a vásárlások során? A válaszadónak meg kellett neveznie azokat a termékeket, 

amelyek megvétele során férj-, feleség-, gyerek domináns illetve a csoportos döntések 

születnek. A szakirodalomból jól ismert „buying center” (Törőcsik, 2011) egyes szereplőit 

kellett a továbbiakban megnevezni, majd a vásárlással kapcsolatos konfliktusok feltárása 

és ezek megoldási folyamatának leírása következett. A (3) befejező szakaszban a 

mozaikcsaládok számának növekedése, mint társadalmi jelenség, a mozaikcsaládban élők 

által elszenvedett anyagi hátrányokra kérdeztem rá. Az utolsó szakaszban indirekt 

kérdéseket tettem fel a konfliktusokra vonatkozóan, ugyanis arra számítottam, hogy a 

válaszadók nem mindig felelnek őszintén a direkt kérdésekre. Zárásképpen a család jövőjét 

firtattam, levezetve a mélyinterjú készítése során felgyűlt esetleges feszültségeket. Az 

interjúk az alanyok otthonában, nyugodt körülmények között zajlottak le, így biztosítottam 

a bensőséges légkört. A mélyinterjúk időtartama legtöbbször 60-70 percet vett igénybe, 

melyekről hangfelvétel is készült. Az interjú ideje alatt jegyzeteket is készítettem, majd a 

felvételek visszahallgatását követően számítógépen rögzítettem az adatokat. Az interjúk 

elkészítésében segítségemre voltak a Széchenyi István Egyetem Marketing és 

Menedzsment Tanszékének hallgatói is, akik az interjúk lefolytatását megelőzően részt 

vettek egy felkészítésen, a munkájukért ezúton mondok köszönetet. A kérdéseim nyitott 

kérdések voltak, ez lehetőséget biztosított a további rákérdezésekre újabb problémák 

feltárására. 

6.2.1 A kutatásban résztvevők meghatározása 

Kutatásomba olyan férfiakat és nőket választottam, akik mozaikcsaládban élnek - tehát már 

egyszer elváltak vagy özveggyé váltak-, de jelenleg új kapcsolatban vannak. A kapcsolat 

lehetett élettársi vagy házastársi is, amelyben van gyermek vagy gyermekek. A minta 

meghatározása a következőképpen történt. A nem véletlen mintavételi technikák 

felhasználásával kombinált mintavételt alkalmaztam. Egyrészt (1) önkényes mintavétel 

történt az általam összeállított lista alapján, másrészt (2) hólabda mintavétel módszerével 

gyűjtöttem a megkérdezett személyeket (Malhotra, 2005. p. 406.). A körültekintő 

kiválasztás ellenére mégsem vállalta minden egyén az interjút, összesen 62 darab 

értékelhető mélyinterjú készült el. 
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6.3 A kutatás eredményei 

A családok típusba sorolása nem egyszerű feladat. Az egyes mozaikcsalád típusok bővebb 

kifejtésére már a korábbi fejezetekben sor került, így a szempontok újbóli leírásától most 

eltekintek. A mintában szereplő személyek iskolai végzettségüket tekintve a 8 általánostól, 

egészen a diplomával rendelkezőkig változatos képet mutatott, ezzel együtt a 

foglalkoztatottságuk is. A mintában szerepelnek GYES-en lévő kismamák is. Fontosnak 

tartottam a mintavételezés során, hogy többféle társadalmi osztályból, rétegből keressek 

meg interjúalanyokat. Mivel a kutatás szempontjából a mozaikcsalád típusa a legfontosabb 

szempont, az alábbi táblázatban ezt mutatom be. 

A mozaikcsalád típusa 
A mintában szereplők száma 

(fő) 

Pótanyás   4 

Pótapás   14 

Összetett   18 

Közös gyerekes 

mostohaanyás 4 

mostohaapás 14 

összetett 5 

Részidős  3 

12. táblázat Az interjú alanyok mozaikcsalád típusai 

Forrás: Saját szerkesztés 

6.3.1 A mozaikcsaládok létrejöttének lehetséges indokai, jelenlegi családi, baráti 

kapcsolataik 

Az interjúalanyok egy része úgy vélte, hogy a mozaikcsaládok létrejöttének egyik oka az, 

hogy az első családalapításkor még nem voltak 21 évesek, így legtöbben még szinte 

gyerekfejjel ugrottak bele egy kapcsolatba, ami az esetek többségében meg is romlott. A 

korai családalapítás oka a szülői házból való menekülés, amely legtöbbször az iskolai 

tanulmányok abbamaradásához vezetett. 

„Ha a szüleim engedékenyebbek lettek volna, tovább kimaradhattam volna, nem mentem 

volna férjhez ilyen korán, és most egy gyerekkel kevesebb lenne” 

(Margit, 43 éves, első családalapításkor 17 éves volt) 
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„Visszagondolva, az első kapcsolatom egy menekülés volt a családomtól, természetesen 

nem is támogattak, ellenezték a korom miatt” 

(Katalin, 43 éves, első családalapításkor 16 éves volt) 

A megkérdezett személyek szerint senki sem tervezte, hogy mozaikcsaládban éli le az 

életét, az újabb kapcsolatokba való belépés előtt mindenki tisztázza, hogy van már 

gyermeke. Általános vélemény, hogy miután vége lett az első kapcsolatnak, nehezebben 

ismerkedtek, mivel óvatosabbak voltak, volt bennük egyfajta félelem, hogy megint esetleg 

rosszul döntenek. A mozaikcsaládok talán még jobban ragaszkodnak a családi 

kapcsolataikhoz, hiszen nekik már egy, vagy több kapcsolatuk megromlott, így mindig 

szükségük van biztos pontokra az életükben. Sokaknál előjön, hogy miután megromlott a 

volt párjával a kapcsolata, a párja családja is elhidegült tőle, és a gyerekektől. Sokan 

említik, hogy azon keresztszülőkkel, akik a volt párjuk családjából kerültek ki már nem, 

vagy csak nagyon ritkán tartják a kapcsolatot, igaz ők sem tesznek túl sokat azért, hogy ez 

máshogy legyen. Kifejezetten jellemző ez azokra a családokra, ahol a volt párral haragos, 

rossz viszony alakult ki, miután szétváltak. Náluk is a távolság és az idő játssza a 

legnagyobb szerepet abban, hogy milyen időközönként találkoznak a közeli családjukkal 

(testvérek, szülők). A legtöbben nemcsak ünnepek alkalmával tartják a kapcsolatot a 

családtagjaival, hanem rendszeres időközönként találkoznak. A nagyszülők szerepe 

jelentős, hiszen ők a legtöbb családnál nagyon sokat segítenek nekik. Baráti 

kapcsolataiknak a száma az évek alatt lecsökkent. Legfőbb indokként azt hozták fel, hogy 

számos olyan barátjuk volt, akik párjaikkal közösek voltak, és miután szétmentek, már 

nem keresték egymás társaságát. Illetve a kapcsolatokat befolyásolja az is, hogy a családi 

életciklus mely szakaszában helyezkednek el. Sokan közülük kisgyerekesek, így ők 

leginkább szintén kisgyermekkel rendelkező párokkal tartják a kapcsolatot. Továbbá 

azoknál a családoknál, ahol a gyerekek már idősebbek, több idejük marad a barátai 

kapcsolataik ápolására, így náluk ez jellemzőbb. 

6.3.2 Konfliktusok a mozaikcsaládokban 

A konfliktusokra irányuló kérdéseknél a válaszadókra a zárkózottság volt a jellemző. 

Nehezen nyíltak meg, nem szívesen beszéltek erről, azt mondták, hogy nincsenek 

konfliktusaik. Az indirekt kérdésekre adott válaszoknál azonban mindenki megnevezett 
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valamilyen konfliktust, sokan részletesen le is írták azokat még a vásárlási döntések 

esetében is. 

A mélyinterjú első részében adott válaszoknál a megkérdezettek ragaszkodtak 

ahhoz, amihez a legtöbb mozaikcsalád, hogy ők egy „normális család”, akik boldogan, 

konfliktusok nélkül élnek. A mélyinterjú második részében, már előjöttek a hagyományos 

és a mozaikcsaládban élők közötti különbségek, mind az életük, mind a konfliktusok 

tekintetében. 

A válaszadók nem igazán tudtak előnyöket felhozni, hogy ilyen családi formában 

élnek. Volt, aki azt említette, hogy ha már elromlott egy kapcsolat, akkor nem szabad azt 

erőltetni. A mozaikcsaládok létrejöttével, kevesebb ember van egyedül, kapnak egy 

második esélyt, hogy boldogok legyenek. 

„Mindig jobb elváltnak lenni, mint egy rossz kapcsolatban élni” 

(Irén, 49 éves) 

A válaszadók többsége a mozaikcsaládokkal kapcsolatban hátrányt könnyebben tudott 

említeni, mint előnyt, gyakorlatilag ellentmondtak azon véleményüknek, hogy ők is éppen 

olyan átlagos család, mint a hagyományos családmodellben élők. Az egyik hölgy említette, 

hogy ez a családforma „nem teljes család”, „más”, „nem egészséges”, ezekkel is 

ellentmondva a korábbi véleményének. Megállapítható tehát, hogy a mozaikcsaládok 

szeretnének ugyanolyan képet alkotni a külvilág felé magukról, amilyenek az egysejtes 

családok, ez a tény nagyon megnehezítette a további kutatásomat. A nehézségek már az 

elején kezdődnek, ha a nem vér szerinti gyermek nem tudja az édesanyja, édesapja új párját 

elfogadni, illetve ha az új fél nem tudja elfogadni a kapcsolatba behozott gyereket. A 

családban látensen meghúzódó ellentétek a mindennapi életben is konfliktushoz vezetnek. 

A konfliktusok nemcsak a gyerek és az új fél között alakulhatnak emiatt ki, hanem a 

felnőttek között is. Ha az új fél nem fogadja el a nem vér szerinti gyereket, ez lelkileg is 

megtörheti a gyereket. Volt olyan eset, ahol a kislány az apukához került, és az édesapa új 

párja, nem igazán fogadta el. A kislány még csak 10 éves és nem érti, hogy az új anyuka 

miért nem beszélget vele, ha egyedül van vele otthon, soha nem megy be hozzá, mindig 

egyedül van a szobájában. Több konfliktus alakulhat ki az olyan családokban, ahol 

mindkét félnek van már az előző kapcsolatából gyermeke. A gyerekek ilyenkor többször 
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összeveszhetnek, rivalizálhatnak, nehezebben fogadják el egymást. Előfordulhat, hogy a 

gyermek kihasználja a helyzetet, követelőzik, ami gyakran a túlfogyasztásban ölt testet. 

Az interjúalanyok általános véleménye, hogy minden mozaikcsalád teljesen egyedi 

eset, bár fellelhetőek közöttük hasonló vonások is. Egyediségük sokrétű: nem minden 

családban fogadja el egymást a két új fél, gyerek-pótszülő, különböző korúak a gyerekek 

is, más problémák merülnek fel. Az ilyen családok életét meghatározza az is, hogy a volt 

társsal milyen marad a kapcsolat, látogatja-e a gyermeket, gyermekeket vagy nem. Hány 

gyereket vittek be a felek a kapcsolatba, született-e közös. Különböző vonás, ha az az eset 

áll fenn, hogy nem velük él az egyik fél korábbi kapcsolatából származó gyermek, hiszen 

ilyenkor a volt pár valamilyen mértékben hatással van az új kapcsolatra. A legtöbb interjú 

alany elmondása szerint mivel nincs két egyforma ember, így nincs két egyforma család 

sem. Minden ember különböző módon neveli gyerekét, így mások a gyerekek, és ez 

befolyásolja, hogyan tudják a pótszülőt elfogadni. Milyen és mennyi konfliktus, probléma 

merül fel ebből. 

Számos hasonló vonást is tudtak említeni. Szerintük ezekben a családokban több 

türelemre, kompromisszumra és nagyobb alkalmazkodási képességre van szükség, mint 

egy klasszikus családban. Hasonlóak abból a szempontból, hogy minden ilyen család olyan 

csonka családból jött létre, amelyik tovább tudott lépni, és új kapcsolatot kialakítani. 

Minden ilyen családban megtalálható egy pótszülő és egy vagy több olyan gyermek is, 

akik nem vérszerinti gyerekei valamelyik félnek. 

A jövőre legtöbben közülük bizakodva tekintenek. Terveik középpontjában 

általában a gyerekek állnak. Jó iskolát tudjanak elvégezni, és utána találjanak maguknak 

egy jó munkahelyet. A közös gyermekkel rendelkező párok többsége már nem tervez 

további gyermekeket, szeretné a meglévőket felnevelni, mindent megadni nekik. Többen 

közülük szorgalmazzák, hogy gyerekeik nyelvet tanuljanak, hogy külföldre tudjanak 

menni, dolgozni, egy jobb élet reményében. Szeretnék, ha a családjuk már végleges lenne, 

ne romoljon meg újra. Az idősebb interjú alanyok remélik, hogy 5-10 év múlva már lesz 

unokájuk, és gyerekeik boldog, kiegyensúlyozott családban élnek majd. Nem szeretnék, ha 

ők is keresztülmennének azon, amin ők. A rosszabb anyagi körülmények között élők, 

pesszimistán látják a jövőt. A gazdasági helyzet miatt nem is mernek tervezni hosszabb 

távra. Úgy érzik, hogy hiába dolgoznak mégis nagy erőfeszítésbe telik számukra a 
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mindennapi élet is. Ők az egész interjú során negatívabbak voltak. Válaszaikban érződik a 

pesszimizmus. 

Egy személy volt, aki őszintén elmondta, hogy véleménye szerint 5-10 év múlva 

már nem lesz együtt a jelenlegi férjével, mivel a kapcsolatuk jelenleg válságban van. 

Számára most az a legfontosabb, hogy a gyerekeinek mindent meg tudjon adni. Ha tényleg 

elválnak a jelenlegi férjjel, nem tervez újabb kapcsolatot már. 

Az interjúk elemzése során a 3.3-as kérdésre (Mely területeken számíthat a 

„barátja” a legtöbb konfliktusra, ha a vásárlási döntéseket vesszük figyelembe?) adott 

válaszokat egy tartalomelemző program segítségével is elemeztem. A 66 mélyinterjúból 

kigyűjtöttem a válaszadók megjegyzéseit, majd a szöveget beillesztettem a programba, 

melynek eredményét a 27. ábra mutatja be. Szembeötlő, hogy a legtöbb konfliktus a 

gyermekekkel kapcsolatos, ezt követik a nagyobb anyagi erőforrást igénylő termékek és 

szolgáltatások sora: vagyontárgyak, nagyberuházások, nyaralás, szolgáltatások, lakás, 

zsebpénz. 

 

27. ábra Gyermekek 

Forrás: Saját készítésű ábra a Wordle program segítségével. 

6.3.3 A mozaikcsaládban élők vásárlási döntései, konfliktusai 

Az élelmiszervásárlási szokásokat illetően a mozaikcsaládok jelentősen nem térnek el a 

hagyományos családoktól. Jelentős különbséget abban tapasztaltam, hogy a patchwork 

családok a nagyobb létszám miatt nagyobb mennyiséget vásárolnak. 
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„Munkamegosztás szóban van, de ez csak elméletileg működik, sosem úgy van” (Irén) 

„A napi cikkek vásárlásáért általában én felelek, de előfordul, hogy felhívjuk egymást, és 

aki autóval van, és közelebb a bolthoz az megy be. Konkrét munkamegosztás nincs a 

családtagok között napi vásárlásnál” (Katalin) 

Egyezőséget mutat továbbá az említett családtípusok között, hogy egy napi bevásárlás 

során mennyit költenek. Az egyik tényező a családban lévő gyermekek száma, ha többen 

élnek a családban, többet is költenek. A másik ok a jövedelmi helyzet, ha magasabb 

jövedelemmel és beosztással rendelkezik a főkereső, akkor a vásárlás összege is ezzel 

egyenesen arányos. Interjúalanyaim közül volt, aki csak 1000 Ft-ot, míg más akár 5000 Ft-

ot is elkölt egy napi bevásárlás során, de legtöbben 2000 Ft körüli összeget említettek, 

tehát ez az összeg hasonló a korábban bemutatott kutatásokban szereplő összegekhez, a 

napi bevásárlások kiadásai között nincs nagy különbség az egyes családtípusoknál. 

A családok jellemzően hetente, kéthetente, havonta tartanak nagybevásárlásokat, 

hasonlóan az egysejtes családokhoz. Az interjúalanyok közül többen megemlítették, hogy a 

nagybevásárlásokhoz összegyűjtik a családban lévő étkezési utalványokat, és ebből 

vásárolnak, így nagyobb a rendelkezésre álló utalványok összege. Kutatások bizonyítják, 

hogy a vásárlók hajlamosabbak többet költeni az utalvánnyal való fizetéskor, mint a 

készpénzzel történő esetében. 

„Igen, heti szinten tartunk nagybevásárlásokat, ilyenkor az egész család kompletten 

körútra indul” (Viktória) 

Az interjúalanyok az egyes nagybevásárlások során, havi szinten 18.000-60.000 Ft-ot 

költenek, amely szintén függ jövedelmük nagyságától, mivel néhányan csak a munkahely 

által kapott étkezési utalványokból tudnak vásárolni. 

A nagybevásárlások során, szintén a nők döntenek a legtöbb termékről, de itt már 

megfigyelhetjük, hogy a férfiaknak és a gyerekeknek is van befolyásuk az adott 

termékekre és jelentősek a közös döntések is. Többen is megemlíttették, hogy a bevásárlás 

előtt otthon listát írnak, és mindenki megmondja a saját szükségletét. 
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„Előtte összeírjuk a listát és megnézzük, összevetjük, és még hozzáírják a többiek is, ami 

kell. Pl. chips.„ (Magdolna) 

„Előtte összeírjuk a szükséges termékeket ez alapján történik a döntés. A feleségem dönt 

főként ezekben, hogy mi legyen a listán. A gyerekek nem döntenek ezekről, maximum 

csokoládéról. Néha játékról és könyvről, de ezt is saját zsebpénzből és amennyiben 

szükséges  kiegészítjük ezt.„ (Károly) 

A nők egy bevásárlás során, jellemzően az élelmiszervásárlásokról, háztartási dolgokról, 

tisztítószerekről, gyerekruhákról döntenek. Az interjúalanyok közül többen megemlítették, 

hogy az élelmiszervásárlás során a hús termékekről a férfiak döntenek, ezen kívül még az 

alkoholokról és a saját illatszereiről is. A gyermekek döntése is hasonló a szekunder 

kutatásokban bemutatottakhoz, általában az édességekről, játékokról, könyvekről, dvd-ről, 

üdítőről ők döntenek. Természetesen a döntéssel összefügg az is, hogy hány éves a 

gyermek, mivel egy kisgyermek még kevesebb termékről dönt, míg egy nagyobb már a 

saját szükségleteiről is pl. tusfürdő, illatszer. A válaszadók nem különítették el az egyes 

gyermekeket, elmondásuk szerint ugyanakkora a befolyása a saját gyereknek és a nem 

sajátnak is, ám a mélyinterjú végén feltett indirekt kérdésekre adott válaszokban ezeket a 

kijelentéseket megcáfolták. Gyakran előfordul, hogy a családon kívül élő mostohagyerek 

igényeit nem veszik figyelembe, még akkor sem, ha azokat csak ritkán tolmácsolja a vér 

szerinti szülője felé. 

6.3.4 Egyéni és közös döntések a patchwork családoknál 

A dolgozatom első részében bemutattam, hogy megkülönböztethetünk, férj, feleség és 

gyerekdominanciát is az egyes vásárlási döntéseknél. A patchwork családokban is 

ugyanúgy megjelennek ezek a szerepek különböző mértékben. Kutatásomban nem csak a 

férj és feleség, hanem a gyermekek befolyását is vizsgáltam. 

Megfigyelhető, hogy a nők szinte minden téren magasabb befolyással rendelkeznek 

a férfiaknál. Az apák inkább a műszaki, elektronikai területeken hoznak egyéni döntéseket 

pl. számítógép, laptop, különböző gépek. Az autó- és motorvásárlásnál is a férfiak 

döntenek inkább, és az ezzel kapcsolatos felszerelésekről is pl. autógumi. A férfiak 
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egyénileg döntenek saját használati dolgaikról, hobbiról pl. sportfelszerelésről, illetve hogy 

milyen tisztálkodó szereket használjanak. 

A nők többnyire egyénileg döntenek az élelmiszervásárlásnál, de egyes 

élelmiszereknél a férfiaknak is van befolyása. A tisztítószerekről pl. mosószer, öblítő, 

mosogatószer ugyanakkor csak a nők döntenek, az interjúalanyok közül senki sem 

említette, hogy ezekről a férfiak bármilyen döntést hoznának. A nők is egyénileg döntenek 

a saját használatú dolgaikról, kozmetikumokról. A családtagok ruházkodásában is jelentős 

szerepe van a feleségeknek, főként a gyermekruhával kapcsolatban, és ha van kisbaba a 

családban, akkor szintén ők döntenek a szükségleteiről pl. pelenka, egyéb babával 

kapcsolatos dolgok. Összességében elmondható, hogy a mozaikcsaládok egy része szeretné 

megőrizni magáról azt a látszatot, miszerint a hagyományos családtól nem eltérő családi 

szerepek szerint élnek, így vásárlási döntéseikben is a megszokott szerepeket láthatjuk. 

Megfigyelhető a mozaikcsaládok másik csoportja is, melyekben a klasszikustól eltérő 

döntési szerepek alakultak ki. Egyes családoknál előfordul, hogy a feleségek akár az 

építkezésről és a házzal kapcsolatos munkálatokról is döntenek. Az egyik interjúalany 

elmondása szerint külön bankkártyával rendelkeznek férjétől, így mindenki 

megvásárolhatja a saját szükségleteit a másik tudta nélkül. Egy hölgy válaszadó elmondása 

szerint náluk fordítva működik minden, mivel inkább a párja kezdeményezi a vásárlásokat 

is. Náluk mindkét fél megtartotta a függetlenségét és hétköznapi értelemben nem alkotnak 

teljes családot, mivel megvan mindegyiküknek a saját lakása, annak ellenére, hogy van 

közös gyermekük. A döntéseknél ezért mindenki a saját szükségleteire figyel és a saját, 

illetve a közös gyermekre. A példák alapján kimondható, hogy függetlenségükre 

fokozottabban figyelnek, mint a nukleáris családok. 

A gyerekek önálló döntéseire jellemző, hogy a termékek és a szolgáltatások 

tekintetében hasonlatosak az egysejtes családokban élő gyerekekhez, ám a szülők kisebb 

döntési szabadságot adnak nekik, az esetleges konfliktusok elkerülése érdekében. A közös 

döntésekkel kapcsolatosan, egyes interjúalanyok azt nyilatkozták, hogy minden téren 

közös döntés zajlik, míg mások a nagyobb volumenű kiadásoknál döntenek inkább 

közösen. 
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„Szinte mindenről közösen döntünk a sportolástól egészen a nyaralásig. A közös hétvége 

eltöltésekor is.” (Ferenc) 

„Vannak, például nyaralás, lakásfelújítás, ezekbe mindenki beleszól. Nagyobb dolgok 

esetén hozunk főként közös döntést. Autónál is közösen beszéljük meg a szükséges 

javításokat és alkatrészeket.” (Magdolna) 

A részidős mozaikcsaládoknál gyakrabban fordul elő, hogy mindenről közösen döntenek, 

mivel ők gyakorlatilag teljes családban élnek és a döntéseket is együtt hozzák meg. A 

„kívülálló” gyermeket sokan nem említették meg az egyes kérdéseknél, hogy bármilyen 

döntésben is részt vennének, ebből arra tudok következtetni, hogy a nem velük élő 

gyermekeket kevésbé tekintik családtagnak, és gyakran előfordul, hogy a kapcsolatuk sem 

szoros. 

Általánosságban elmondható, hogy közösen döntenek az olyan komolyabb 

kiadásoknál, mint televízió-, autó-, bútorvásárlás, lakásfelújítás. A szülők szintén közösen 

döntik el azt, hogy melyik iskolába írassák be a gyereket, mit sportoljon, de ez is függ 

attól, hogy hány éves a gyerek és milyen a kapcsolat a gyerek és a nevelőszülő között. 

Nagyobb gyerek esetén, a nevelőszülő már kevésbé szólhat bele a gyerekkel kapcsolatos 

döntésekbe. Minden családban van valamilyen szintű közös döntés, de ezeket inkább csak 

a két szülő dönti el egymás között, a gyerekeket már csak ritkábban vonják be, főként 

termékek esetében. A közös döntésekre vonatkozott a 2.5-ös kérdés (Az Önök családjában 

léteznek-e olyan jellegű vásárlással kapcsolatos döntések, amelyeket közösen, csoportosan 

hoznak meg? Kérem, ne csak termékekre, hanem szolgáltatásokra is gondoljon, kisebb és 

nagyobb értékben is! (nyaralás, magánórák, szabadidő eltöltése, sport…), melyre adott 

válaszokat  Wordle program segítségével elemeztem, és az alább 28. számú ábrán mutatom 

be. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a családok által vélt közös döntésekről van szó. 

Felmerült az a kérdés – erre a kvantitatív kutatás során kaphatok választ-, mennyire valós, 

helytálló ez az állítás? 
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28. ábra Szabadidő 

Forrás: Saját készítésű ábra a Wordle program segítségével. 

A szolgáltatásoknál már jobban bevonják a gyerekeket a döntésbe, jobban kikérik 

véleményüket. A nagyobb gyerekek rendszerint beleszólhatnak az internet és tv 

előfizetésekbe, az egész család együtt dönti el, hogy mi legyen számukra a megfelelő 

csomag. 

„Hogyne, ilyen a televízió, hogy az milyen csomag legyen. A fiataloknak az internet fajtája, 

hogy az milyen sebességű legyen. Minden közösen történik, a bevásárlás is.” (József) 

A szabadidő eltöltésénél a kicsik és a nagyok véleményét is kikérik, hogy hova és mikor 

menjenek nyaralni, wellness hétvégére, síelni, állatkertbe és strandolni. A gyerekeknél 

előfordul, hogy inkább már csak a kisebb gyerek szól bele a döntésbe, mert a nagyobb már 

nem megy a szülőkkel kirándulni, nyaralni. A közös családi döntések száma függ attól is, 

hogy hány gyermek van a családban és mennyire komplikált a család összetétele. Egy 

nagyobb, összetettebb családban jóval nehezebb döntést hozni a gyerekekkel, ezért inkább 

a szülők döntenek. A nyaralás nehézkes megszervezésére és az ezzel kapcsolatos 

döntésekre volt példa az a mozaikcsalád, melyben az apának két korábbi házasságából hat 

gyermeke született, azok közül négy tinédzser korú, kettő pedig 6 év alatti. Az anyának 

szintén két kapcsolatból születtek gyermekei, akik közül kettő az interjú készítésekor 

serdülő, egy pedig 8 éves olt. Az apával nem éltek együtt a gyerekek, a szülők közösen, 

egy háztartásban nevelték az anya gyermekeit. A nyaralásokat a gyerekek életkora szerint 
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szervezték, tehát az apa és az anya hasonló korú gyermekeivel mentek közös nyaralásra, 

így a programokat is a gyerekek igényeihez igazították. Az úti célt általában a szülők 

javasolták, a gyerekek az ottani programok tekintetében dönthettek, ezáltal próbálták a 

szülők a konfliktusok számát csökkenteni. 

„A nagyobb kiadásokat mindig közösen hozzuk meg. Szabadidős tevékenységnél 2-3 helyet, 

programot kinézünk és akkor megkérdezzük a kislányt is, hogy inkább melyiket szeretné. 

Ha a férjem kislányai is itt vannak, akkor őket is megkérdezzük, de ilyenkor általában 3 

gyerek 3 félét akar, és ránk marad a döntés.” (Veronika) 

A következő ábrán szemléltetem a családban lévő egyéni és közös döntéseket a kutatás 

eredményei alapján. A modellben a férfi, női dominancia és közös döntések mellett a 

gyermekek befolyását is szemléltetem. 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

29. ábra A kutatás során feltárt eredmények 
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6.3.5 A családi vásárlási döntési folyamat 

A családi döntési folyamat megegyezik a vásárlási döntési folyamattal. A 

problémafelismerés szakaszát felfoghatjuk a kezdeményezőknek, az információkeresés az 

ajtónállókat jelenti, a választás a döntéshozót, az üzletválasztás pedig a beszerzőt, vásárlót 

jelenti, a vásárlás utáni magatartás pedig a felhasználókat, karbantartókat és eladókat. A 

befolyásolók, döntéshozók pedig folyamatosan jelen vannak. A patchwork családoknál is 

megjelennek a beszerzési központ egyes szereplői, a következőkben ezeket részletezem. 

A kezdeményezésnél még szinte a család bármely tagja szerepelhet, felvetheti 

ötletét, de a végső, komolyabb döntéseknél már kevesebb családtag vesz részt, gyakran 

csak egy fő. Az apák inkább a műszaki, elektronikai, autó, autóval kapcsolatos 

tevékenységek, sport eszközök, alkoholvásárlás és nagyobb értékű termékeknél 

kezdeményeznek. Az anyák szerepe már a kezdeményezésnél is jelentősebb a férfiakénál. 

A háztartás, élelmiszervásárlás, lakberendezés, tisztítószerek, kozmetikumok, illatszerek, 

bútor, ruha, virágok, gyermekkel kapcsolatos vásárlások felvetése a feleség hatáskörébe 

tartozik. A gyermekek is részt vesznek a családi döntési folyamat első szakaszában, főként 

olyan termékeknél kezdeményeznek, amelyek őket érdeklik. Természetesen, itt is számít a 

gyermek életkora. A megkérdezett interjúalanyok közül csak kevesen említettek konkrét 

befolyásolót a családi vásárlási döntéseknél, inkább a szűk család a döntő (anya, apa, 

gyerekek) és nem pedig az egyéb rokonok. A megkérdezett interjúalanyok kisebb része 

nevezte meg az anyós, anya vagy testvérek befolyásoló szerepét,  többen vélték úgy, hogy 

inkább a barátok, munkatársak, reklámok számítanak befolyásolónak, mint a közvetlen 

családtagok. 

„Nem igazán vannak ilyen befolyásoló családtagok, inkább ketten szoktunk dönteni, és 

mindig megbeszéljük, mindketten mondunk érveket egy-egy termék mellett.” (Barbara) 

„Inkább csak magunk hozzuk meg a döntést, körülnéznünk, több helyen tájékozódunk és 

döntünk, de nincs a családban olyan, aki befolyásol, nem szeretem, ha befolyásolnak.” 

(Gabriella) 

Az interjúalanyaim nem neveztek meg konkrét családtagot, akire különösen jellemző lenne 

a döntéshozói szerep, általában közösen döntenek mindenről. A közös döntés azonban 
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attól is függ, hogy milyen termékről, milyen értékről van szó, és melyik felet érinti inkább. 

A végső döntésnél a férj és feleség határoz, a gyerekek beleszólása már kisebb. Az 

interjúalanyok szerint a gyerekeknek olyan termékeknél vagy szolgáltatásoknál lehet döntő 

szerepe, amiket ők használnak, de azért előtte szükséges a szülői beleegyezés is, pl. 

számítógép. Az indirekt kérdésekre adott válaszok esetében azonban ebben az esetben is 

nyilvánvalóvá váltak az anomáliák, gyakorta adódtak abból konfliktusok, hogy a 

szövevényes családi kapcsolatok és a közös pénzügyi döntések hiánya miatt gyakorta 

születnek önállóan meghozott vásárlási döntések. A legtöbbször megnevezett terület a 

nagy értékű szolgáltatások és termékek köre volt. 

„Kivételes esetekben én, máskor a férjem - pl. cserépkályhát a férjem akarta, erről ő 

döntött.” (Beatrix) 

„A családban általában nincs olyan, akire jellemző a döntéshozói szerep, mindent közösen 

döntünk el, megbeszéljük, hogy mi lenne a jobb. A férjem dönt a tv szolgáltatásról, de itt is 

azért megkérdez engem is.” (Veronika) 

A családi döntési folyamatban bizonyos különbséget találtam az egyes mozaikcsalád 

típusok között. A közös gyermekes családok ugyanolyan szinten vonják be a gyerekeket, 

nem tesznek köztük különbséget. A részidős mozaikcsaládoknál előfordult, hogy 

egyáltalán nem tettek említést a nem náluk élő gyermekről a döntések során, inkább csak a 

velük élő gyermekek döntéseit fogadják el. A pótpapás családoknál pedig a gyermekkel 

kapcsolatban többnyire az anya dönt, főleg ha már nagyobb a gyermek. A nevelőapa 

tanácsát megfogadják, meghallgatják, de a döntésben nincs sok szerepe. 

6.3.6 Konfliktusok a vásárlásban és kezelése 

Az interjúk során, kíváncsi voltam arra, hogy a családoknál mi okozza a legtöbb 

konfliktust, és ezeket hogyan próbálják meg kezelni. A megkérdezett interjúalanyok szerint 

a legtöbb konfliktus inkább a nagyobb volumenű vásárlásoknál adódik, mások szerint 

pedig egyáltalán nem alakul ki konfliktus a vásárlásoknál, esetleg, ha túl sokat költenek a 

családtagok. A férj és feleség között a leggyakrabban konfliktusok a lakásfelújítás, 

lakásfelszerelés, autó, műszaki dolgok vásárlása esetén fordul elő. Konfliktusok 
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alakulhatnak ki az olyan dolgokból, amit az egyik fél feleslegesnek tart, vagy egy akciós, 

de szükségtelen termék vásárlása során. A szülők hobbijával kapcsolatosan is lehetnek 

nézeteltérések, pl. síelés, vadászat, egyéb sportok. Az egyik fél ezeket drágának találja, 

míg a másik nem. Nyaralások tervezésénél is előfordulhatnak véleménykülönbségek, hogy 

hova és mennyiért menjen a család, ami a szülők között zajlik le. 

Az internet és telefonnal kapcsolatos kérdésekben is nehézkes az egyetértés, mivel 

a gyerek szeretné, de a szülő ezt nem tartja olyan fontosnak. A gyerekekkel kapcsolatban 

jelentős konfliktus alakulhat ki a ruha és játékvásárlások területén, mivel a legtöbb 

gyermek mindent megvetetne. Az egyik interjúalanyom elmesélt egy történetet a nem vele 

élő lányával kapcsolatosan. Lánya laptopot szeretett volna venni és ahelyett, hogy 

telefonált volna édesapjának, csak interneten keresztül írt neki egy üzenetet, hogy mi lenne 

az igénye, és mennyi pénz kell hozzá. Az apa nem vásárolta meg a laptopot, rosszul esett 

neki, hogy csak emiatt keresi fel a lánya és anyagilag sem állnak úgy, hogy ezt meg tudnák 

vásárolni. 

A családban kialakult konfliktusokat az interjúalanyaim szerint mindig 

megpróbálják megbeszélni, egyeztetetnek, elmondják az érveiket és ellenérveiket, 

megnézik az anyagi helyzetüket, megpróbálnak kompromisszumdöntésre jutni, ami 

mindenkinek előnyös. A gyerekeknek is megpróbálják elmagyarázni, hogy a játék túl 

drága, ezért helyette inkább mást válasszanak. 

„Jól kezeljük, az illetőnek bele kell törődnie, hogy vannak korlátok. Azt szoktuk mondani, 

hogy mindent nem lehet. Megbeszéljük szépen, nem megsértődve.” (Viktória) 

Az egyik interjúalanyom elmesélte, hogy jelenlegi párja egyáltalán nem szereti a 

konfliktust, ezért inkább mindent megvásárol, még ha meg is tudnák azt beszélni. 

Előfordult olyan is, hogy az interjúalanyok elismerték, hogy ők nem mindig tudják 

megbeszélni a problémákat, gyakran felemelik hangjukat, vitáznak és el kell telni néhány 

napnak, míg megnyugodnak a kedélyek. 

„Mindenki elmondja véleményét és néha kicsit felemeljük a hangunkat, de az érvek 

győznek.” (Beatrix) 

„Kiabálással, csapkodással, puffogással, de másnapra talán már szólunk egymáshoz. Kell 
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pár nap, még megnyugszunk. Mindenki hajtja a saját igazát, megbeszélni nem tudjuk.” 

(Irén) 

„Ha konfliktus van ebből, akkor 2-3 napig nem beszélek a férjemmel, mindig a férjemnek 

kell kezdeményeznie, engednie. Elég makacs embernek tartom magam.” (Margit) 

A következő kérdéseim konkrétan a patchwork családokra irányultak. Először 

elmagyaráztam a szó jelentését, mivel interjúalanyaim ezt a szót még nem ismerték, nem 

hallottak róla. Ennél a résznél már jobban megnyíltak interjúalanyaim és néhányan 

elmesélték, hogy az ő családjukban milyen nézeteltérések és anyagi nehézségek jelennek 

meg. 

A vásárlási döntéssel kapcsolatos kérdésemre a legtöbb interjúalany azt felelte, 

hogy ugyanolyan a döntéseket meghozni, mint egy másik családban, nem látnak ebben 

különbséget. Szerintük, ha jó a kapcsolat a gyermek és a pótszülő között és elfogadták 

egymást, akkor nincsenek ebből nagyobb problémák. 

„Szerintem nem nehezebb, hiszen tudta a jelenlegi férjem, hogy mit vállal be, így a 

nagyobb gyerekeket is úgy kezeli, mint a sajátjait, mindent megad nekik, ami kell.” (Tímea) 

Az interjúalanyok másik része szerint nehezebb a döntéseket meghozni, az egyensúlyt 

megteremteni és jobban oda kell figyelni arra, hogy ne alakuljon ki konfliktus közöttük, 

gyakran előfordul, hogy a nem közös gyerek háttérbe szorul, neki(k) gyorsabban mond 

ellent a mostohaszülő, mint a sajátjának. A gyermekek korából is adódhatnak problémák, 

mivel az egyik szülőnek még kicsik a gyerekei, a másiknak pedig már nagyok, ezért a 

gyermekek kevésbé fogadják el egymást és mások az igényeik. 

„Nehezebb, a gyerekek más korosztályba tartoznak „én gyerekem, te gyereked”. Próbáljuk 

meghatározni, hogy egyformán kapjanak ajándékokat és igazságos legyen.” (Gyöngyi) 

„Nehezebb, mivel a nem saját gyerekeinek előbb mond ellent. Saját gyerekével pedig 

máshogyan viselkedik. Például neki nem mondja, hogy ez már a sokadik játékod, hanem 

könnyebben megveszi.” (Viktória) 
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„Nehezebb, mert amikor a saját gyerekét neveli az ember, akkor vele sokkal 

engedékenyebb, párom pedig szigorúbb. Az igazi család sokkal inkább toleránsabb, a nem 

igazi pedig jóval merevebb.” (Magdolna) 

„Nehezebb, mivel az együttélés időtartama rövidebb. Mindegyik félnek volt már másik 

családja. Egy idő után összecsiszolódik az ember és sokkal toleránsabb és elnézőbb lesz.” 

(Márta) 

A vásárlások során adódó konfliktusok attól is függnek, hogy milyen típusú 

mozaikcsaládban élnek. Egy összetett patchwork családban, ahol sokan vannak, jóval 

nehezebb meghozni a döntést, mint más mozaikcsaládban. Egy részidős mozaikcsaládban 

abból adódhatnak problémák, hogy nem ismerik egymás igényeit, szokásait, rendszereit. 

„Nehezebb a döntéseket meghozni. Figyelni kell, hogy meglegyen az egyensúly a két 

gyerekre szánt összeg között. Nálunk könnyebb a helyzet, mert a gyerekek féltestvérek, de 

egy olyan családban, ahol az anya is és az apa is hoz gyereket, ez sokkal nehezebb, mert a 

gyerekek sem értik meg, hogy ő miért nem kap, ha a másik igen.” (Katalin) 

„Nehezebb a döntés, mivel nem tudja az ember a másik fél igényeit szem előtt tartani, nem 

tudja mi az, amit megszokott. Az eredeti szokásait nem ismeri és ezért nehezebb a döntés.” 

(Károly) 

Az interjúalanyaim a pótpapás mozaikcsaládban élők említették, hogy könnyebb döntést 

meghozni, mivel gyakran előfordul, hogy a nevelőszülő nem szólhat bele a másik fél 

gyermekének nevelésébe, főleg ha már nagyobb gyermekről van szó. A mostohaszülő és a 

mostohagyermek közötti vásárlással kapcsolatos konfliktusokra vonatkozó kérdésekre a 

válaszadók egy része kitérő, másik része pedig nem valós választ adott. Az interjúalanyok 

inkább más példákat meséltek el, hogy „ismernek olyan családokat, ahol ebből több a 

konfliktus, de náluk ez nem fordul elő”. 

„Nálunk nem. De a volt férjem egyik új kapcsolatában a hölgy sokszor vitatkozott a 

férfival, hogy miért nem a velük élő gyerekre költ inkább, miért a velem élő fiúkra.” 

(Tímea) 
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„Nálunk nincs, mivel a gyerekek is elfogadták az új apukát és ő is elfogadta őket, mivel 

tudta, hogy mit vállal. A gyerekek sem tekintenek egymásra féltestvérként, így, akiknél ez 

van, ott nincs konfliktus a vásárlásoknál sem a nem vérszerinti tagok között. Konfliktus ott 

lehet a vásárlásoknál, ahol az új fél nem fogadja el a gyereket.” (Margit) 

Az interjúalanyok kisebb része elmesélte, hogy náluk volt már ebből kifolyólag konfliktus. 

Elmondásuk szerint a legnagyobb probléma akkor alakulhat ki, ha az egyik fél érezteti a 

másikkal, hogy nem a vérszerinti gyereke és nem fogadja el. Az egyik interjúalanyom 

lánya szerint a konfliktusok a vásárlások során inkább a rokonokkal kapcsolatosan 

alakulhatnak ki, mivel náluk gyakran előfordult, hogy különbséget tettek a két gyerek 

között az egyes ünnepekkor. 

„Igen, több a konfliktus, pl. nálunk is a nagylány mindig tönkreteszi a ruháit, és abból van 

konfliktus, hogy ő miért kapna többet, mint a saját gyerekem (aki vigyáz ruháira).” 

(Mónika) 

„Több, mivel lehet, hogy nem szeretik egymást. Más a megszokás, nem akar 

alkalmazkodni.” (Mária) 

„Igen, mivel egyik akarja a másik nem. Nincs az a kötelék és nem tudja elnézni azt, amit a 

másik fél még elnézne. Nálunk is mindig mellém állnak a fiúk, ha valami konfliktus van.” 

(Magdolna) 

Az interjúalanyok nagyobb része nem tartotta anyagilag hátrányosnak, ha valaki 

mozaikcsaládban él, kivételt képezett a gyerektartás fizetésének nehézsége. Egyes 

interjúalanyok véleménye szerint, anyagi hátrány inkább az egyszülős családoknál 

jelentkezik, mivel egy keresetből és a gyerektartásból élnek. 

„Nem jelent hátrányt, mert soha nem foglalkoztam a pénzzel, nem vagyok anyagias. 

Nálunk a túlfogyasztás sem jellemző, mivel volt feleségem nem igazán foglalkozik a 

gyerekkel.” (István) 

„Nem jelent, mivel két keresetből élünk. A jövedelem ugyanakkor a gyerektartással 

csökken.” (Beáta) 
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Egyik interjúalany elmondása szerint, az ő lánya nagyon jól kijön ebből a helyzetből, mivel 

a távol lévő apuka gyakran túlzásokba esik, és mindent megvásárol lányának. A 19 éves 

lánynak ezért nincs állandó otthona, a két otthon között folyamatosan ingázik. Az 

interjúalanyok többsége inkább arról számolt be, hogy a távol lévő apák, esetleg anyák 

nem keresik a gyermeküket, nem foglalkoznak velük. 

Egy már korábban is említett interjúalanynál pedig abból adódik anyagi hátrány, 

hogy két háztartást vezetnek. Az anyagi nehézségek több tényezőtől is függhetnek. 

Egyrészt attól, hogy hány gyermek van a jelenlegi családban és a családon kívül, másrészt, 

hogy milyen a szülők anyagi helyzete. Egy jó anyagi helyzetű mozaikcsaládban ritkábban 

fordulnak elő ilyen problémák. 

„Nehezebb ezeknek a családoknak, mivel itt általában több gyerek van, így többe kerül, és 

tönkre is mehetnek ezért a családok.” (Gabriella) 

„Igen, páromnak is van saját családja és teljes erejével a saját családját támogatja és így 

a jelenlegi családunk nem rendelkezik a férjem teljes keresetének összegével. Ebből sok 

probléma van, amit úgy próbálok kiküszöbölni, hogy több munkahelyen dolgozok. Néha 

jellemző a túlfogyasztás ezekre a családokra” (Magdolna) 

„A plusz dolgok miatt jelent anyagi hátrányt. Vásárlásnál hátrány a plusz gyerek. Például, 

néha szívesen elmennék a gyerekeimmel moziba, de a nagylányt is vinni kell.” (Mónika) 

A következő táblázatban az interjúalanyok által leggyakrabban említett tényezők alapján, 

összefoglaltam a vásárlási döntésekkel kapcsolatos konfliktusok befolyásoló tényezőit, 

okát, forrását és a probléma megoldását. 
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Befolyásoló tényezők Források, okok Megoldások 

 A gyerekek száma a 

családban 

 A gyerekek életkora, neme 

 A mozaikcsalád típusa 

 Személyiség jellemzők 

 A családban eltelt idő 

 Kompromisszumkészség 

 A gyermek elfogadása 

 Nagyobb kiadások 

(autó, lakás, 

elektronikai, 

műszaki termékek) 

 Nyaralás (hol, hova, 

mennyiért) 

 Játékvásárlás 

 Ruhavásárlás 

 Alkalmazkodás 

 Megbeszélés, 

egyeztetés 

 Igazságosság 

(különösen 

ünnepekkor) 

 Egyenlőség a 

gyermekek között 

 Türelem 

 (Anyagi 

függetlenség) 

13. táblázat A kutatás során feltárt vásárlási konfliktusokat befolyásoló tényezők, források és 

megoldások 

Forrás: Saját szerkesztés 

6.3.7 Következtetések, javaslatok 

A következőkben röviden összefoglalom a kutatásom eredményeit. Kutatásom során az 

egyes mozaikcsalád típusok között eltéréseket tapasztaltam. Máshogy gondolkodik egy 

közös gyerekes, mostohaapás és részidős mozaikcsalád is. 

 A közös gyerekes családok megpróbálnak nem különbséget tenni a velük élő 

gyerekek között, míg egy részidős mozaikcsaládban nem feltétlenül van egyensúly, 

a nem velük élő gyermek rendszerint kevesebb figyelmet kap. 

 A pótpapás családoknál, ahol nincs közös gyermek, pedig gyakran előfordul, hogy 

a nevelőapának nincs beleszólása a feleség gyermekével kapcsolatosan, főleg, ha 

már nem kisgyerekről van szó. A közös döntések általában a nagyobb volumenű 

vásárlásoknál jellemzőek, amelyeknél nem feltétlenül vonják be a gyerekeket. Az 

egyes szolgáltatások igénybevételénél pedig már nagyobb szerepe van a gyereknek.  

Egyéni döntések főként a felek saját „szakterületén” jellemzőek. Az egyes 

családoknál kimondható, hogy függetlenségükre is fokozottabban ügyelnek, mint a 

nukleáris családok. 

 A családi döntési folyamatnál kezdeményező lehet bármelyik családtag, de itt is 

meg kell említeni, hogy a távol lévő gyermeket nem említették meg, vagy csak kis 

dolgok vásárlása esetén. 
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 Konfliktusok nagyobb volumenű vásárlások esetén fordulhatnak elő, amiket nem 

feltétlenül tudnak mindig kezelni és megbeszélni. Az interjúk során megfigyeltem, 

hogy egyesek a konfliktusokkal kapcsolatos kérdések során inkább más ismerősük 

példáját mesélték el, és azt állították, hogy ők még nem tapasztaltak ilyen 

problémákat. 

Kutatásom során is beigazolódtak a szakirodalmakban leírtak, hogy a patchwork családok 

nem ismerik el és tagadják, hogy mások lennének, mint a többi család. Az interjúalanyok 

többségével ismerősökön keresztül vettem fel a kapcsolatot, akiknek tudomásuk van az ott 

lévő családokban lévő konfliktusokról, de a személyes interjú során ezeket nem sokan 

mesélték el. Tapasztalatom alapján, az interjú végén nyíltak meg inkább az emberek, és itt 

mutatkoztak meg az egyes problémák és konfliktusok. A patchwork családok vásárlási 

döntései és a vásárlások során létrejövő konfliktusok jelentősebbek, mint a nukleáris 

családoknál. 

6.4 A kutatás korlátai és lehetséges további irányai 

Feltáró kutatásom korlátjaként említem, hogy nem készítettem interjút a háztartásban élő 

többi családtaggal: gyerekekkel és a másik szülővel. A valósághoz közelebbi képet kaptam 

volna, ha a háztartáson kívül élő, de vér szerinti rokonságban lévő gyerekekkel és a 

korábbi házastársakkal, élettársakkal is készült volna mélyinterjú. A kutatás ilyen jellegű 

kiterjesztésének nem csak anyagi korlátai voltak. A mozaikcsaládban élők nem szívesen 

beszélnek a családi viszonyaikról, legkevésbé nem az anyagi kérdéseket is boncolgató 

témákról. A mélyinterjú alanyok keresése közben gyakorta kaptam visszautasítást, a 

korábbi társak megkérdezése szinte lehetetlen feladatnak bizonyult. A kutatás során nem 

kerültek szegmentálásra a családok a gyerekek életkora alapján, de úgy vélem, a 

konfliktusok és döntési mechanizmusok feltárásának szempontjából ennek a tényezőnek 

nincs akkora jelentősége. A mintát csak a Nyugat-Dunántúlon élők alkotják, célszerű lenne 

az egész országra kiterjeszteni a jövőben. Összességében tehát a kutatási korlátokat a 

témából fakadó nehézségek, a földrajzi, időbeli, valamint az anyagi korlátok jelentették a 

mélyinterjúk elkészítése során. 
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7 .  A K VA N T I TAT Í V  K U TAT Á S  M Ó D S Z E RTA N A  

A kvalitatív kutatás eredményeit felhasználva, a tématerület és a kutatási probléma még 

teljesebb körű és mélyebb megismerése érdekében kvantitatív kutatás készítését láttam 

indokoltnak. Tekintettel arra, hogy a témában a nemzetközi szakirodalom is meglehetősen 

szegényesnek bizonyult, továbbá Magyarországon még nem született hasonló jellegű 

tudományos kutatás, az első lépéseket kellett megtennem. A hagyományos családokban 

zajló vásárlási döntések és az azokkal kapcsolatos konfliktusok már számos gyakorlati 

munka témáját adták, így a legmegfelelőbb módszernek azt láttam, ha nem csak 

mozaikcsaládban élő felnőtteket, hanem hagyományos családtípusban élőket is 

megkérdezek. A kutatás szempontjából nem tartottam fontosnak, hogy kötöttek-e 

házasságot az egy háztartásban élő felnőttek - bár erre is kiterjedt a kérdőív-, sokkal 

lényegesebbnek tartottam a szakirodalmi definíciókat figyelembe véve, az egy háztartásban 

élőket egy családnak tekinteni. A kérdőív elkészítése során mindkét célcsoport esetében 

ugyanazokat a tématerületeteket érintettem: életmód, szabadidő eltöltése, vásárlási 

szokások és döntések a napi élelmiszerek, ruhavásárlás, nagy értékű ajándékok, nyaralási 

szokások tekintetében. A hagyományos családmodellben élők esetében a demográfiai 

adatok megismerése nem okozott gondot, ugyanakkor a mozaikcsaládok demográfiai 

adatainak megkérdezése már sokkal nehezebbnek bizonyult. A mozaikcsaládok esetében 

arra törekedtem, hogy azonosítani tudjam a családon belül élők vérségi kapcsolatait, és 

fény derüljön a családon kívül élő édes gyerekekre is. 

7.1 Hipotézisek ismertetése 

Hipotéziseimet az alapján határoztam meg, mint azt már a kutatás feladatánál a 1.1. 

fejezetben is említettem, hogy a mozaikcsaládosok és hagyományos családosok vásárlási 

döntései közti különbségeket keresem és ehhez egy jó szemléltető eszközre van 

szükségem. Úgynevezett lakmuszpapírnak a telefonszámla fizetésének sajátosságait 

választottam. Egy indikátorként szolgál, disszertációmnak nem célja az ilyen irányú 

fogyasztási szokások vizsgálata, bemutatása. Azért a telefonszámla fizetését jelöltem ki, 

mert itt jól elkülöníthetők a családtípusok jellegzetességei, nem napi fogyasztási cikkről 

van szó és a gyermekekkel illetve partnerrel való kapcsolat is jól tükröződik. 
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Nagybevásárlás 

H02: A nagybevásárlások tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a 

mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

 

Napi cikkek vásárlása 

H03: A napi cikkek vásárlása tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a 

mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

 

A telefonszámla fizetésével kapcsolatos hipotézisek 

4.1. Saját telefonszámla fizetése 

H04.1: A válaszadó saját telefonszámlája fizetése tekintetében nincs eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

4.2. A válaszadó párjának a telefonszámlája fizetése 

H04.2: A válaszadó párjának a telefonszámlája fizetése tekintetében nincs eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

4.3. A válaszadóval egy háztartásban élő közös gyerekek telefonszámlájának a 

fizetése 

H04.3: A válaszadóval egy háztartásban közös gyerekek telefonszámlájának a fizetése 

tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták 

között. 

4.4. A válaszadóval egy háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek 

telefonszámlájának a fizetése 

H04.4: A válaszadóval egy háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek 

telefonszámlájának a fizetése tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a 

mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

4.5. A válaszadóval egy háztartásban élő nem saját gyerekek telefonszámlájának a 

fizetése 

H04.5: A válaszadóval egy háztartásban élő nem saját gyerekek telefonszámlájának 

fizetése tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt 

alminták között. 

4.6. A válaszadóval nem egy háztartásban saját gyerekek telefonszámlájának a 

fizetése 

H04.6: A válaszadóval nem egy háztartásban élő saját gyerekek telefonszámlájának 

fizetése tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt 

alminták között. 

14. táblázat Hipotézisek ismertetése 

Forrás: Saját szerkesztés 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

115 

7.2 A kérdőív tesztelése 

A hagyományos családmodellben élő felnőttek részére készült kérdőív első kérdése 34 

attitűdállítást tartalmazott, amelyet a válaszadóknak 1-4-es skálán kellett értékelniük. 

Lehetőséget adtam a nem válaszolt és a nem tudja megjelölésére is. Az attitűdállítások a 

Veres Zoltán (szerk.) (2010): Életstílus alapú fogyasztói szegmensek Magyarországon 

című tanulmánykötet kutatásaiból származnak, mivel már validált skálákról van szó. A 

kutatásomban azokat az állításokat használtam fel, amelyek a mélyinterjús kutatás 

eredményeit figyelembe véve a téma szempontjából mélyebb megismerést indokoltak. A 

kérdőív második részében a vásárlási döntésekkel kapcsolatos kérdések szerepelnek, első 

sorban a döntési szerepek azonosítása volt a cél a különböző termékek esetében: napi 

cikkek, nagybevásárlások, ruházat (a megkérdezetté, gyerekeké, párjáé), iskoláztatással, 

családi autó vásárlásával, ajándékozással kapcsolatban. A családi pénzügyek kezelésének 

kérdése is fontos (mennyire őrzik meg a felek függetlenségüket), a szakirodalom szerint a 

mozaikcsaládokban élők külön bankszámlával rendelkeznek, míg a hagyományos 

családmodellben élők nem, a harmadik kérdés ezért került bele a kérdőívbe. A kvalitatív 

eredmények alapján a mobiltelefon számlájának kifizetése (a megkérdezetté, a párjáé, és a 

gyerekeké) is gyakran konfliktusforrás a családokban, továbbá a szabadidő eltöltése is ide 

tartozik. 

7.3 A terepmunka és az adatgyűjtés módja 

A kérdőívek kitöltésére, a válaszadók megkeresésére 2011 novembere és 2012 februárja 

között került sor. A hagyományos családmodellben élők elérése nem okozott gondot, de a 

mozaikcsaládok elérése - ahogyan a kvalitatív kutatásban is - nagyobb problémát jelentett. 

A megkérdezések Győrben és Győr környéki településeken is zajlottak, de történt 

mintavétel Zalaegerszegen, Mosonmagyaróváron, és a környező falvakban is. A kutatás 

során megkerestem győri óvodák, általános és középiskolák igazgatóit, kértem a 

segítségüket a lebonyolításban. Mivel az osztályfőnökök ismerik a gyerekek családi 

hátterét, ezért sikerült a különböző típusú családokba a megfelelő kérdőívet eljuttatni. A 

Győrön kívüli települések esetében a hallgatók segítségét vettem igénybe a lekérdezések 

során. 
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 A mintanagyság meghatározásánál figyelnem kellett arra, hogy a két kialakított 

csoport esetében a mintaelemszám között ne legyen nagy eltérés, vagyis, hogy az 

összevethetőségük megfelelő legyen. 173 fő került a mintába, mint hagyományos 

családban élő válaszadó, további 142 fő pedig mozaikcsaládosként válaszolt a kérdésekre. 

A kiválasztható személyek száma és aránya tehát befolyással volt a végleges 

mintanagyságra. 

 A kutatott témából fakadóan választottam ki a mintavételi módszert a kvantitatív 

kutatáshoz – a nem véletlen mintavételi technikán belül a hólabda-mintavételre esett a 

választásom. A mozaikcsaládosok kiszűrése volt a kezdetleges kiindulási alap, majd az 

ismerettségi kör jelentette a további családok bevonhatóságát a kérdőíves megkérdezésbe. 

Az információszolgáltatás ezáltal biztosítottabb volt, hiszen nem úgy kerestem fel a 

válaszadókat, hogy teljesen ismeretlenül tettem volna fel nekik a kérdéseket, hanem előtte 

tájékoztatták őket ismerőseik, hogy egyáltalán részt vennének-e egy ilyen felmérésben. Bár 

a mintaelemszámon javítani kellene mind a hagyományos, mind a mozaikcsaládosok 

körében, más mintavételi technika segítségével elképzelhető, hogy még ennyien sem 

szolgáltattak volna információt. 
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8 .  A K VA N T I TAT Í V  K U TAT Á S  E R E D M É N Y E I  

8.1 A minta bemutatása 

8.1.1 Demográfiai adatok bemutatása 

A válaszadók nagy része mindkét családtípusnál nő volt. A hagyományos családosok közül 

130 nő és 43 férfi, a mozaikcsaládosok közül 105 nő és 37 férfi töltötte ki a kérdőívet. A 

nők magas aránya azzal magyarázható, hogy a családdal kapcsolatos ügyeket is általában 

ők intézik. A válaszadók átlagéletkora a hagyományos családosoknak 41 év volt, a 

mozaikcsaládosoké pedig 39 év. A pár átlagos életkora a hagyományos családos 

válaszadók esetén is 41 év, míg a mozaikcsaládosoknál 40 év. A hagyományos családok 

közül 1 gyermeke 43 családnak, 2 gyermeke 79 családnak, míg 3 gyermeke 38 családnak 

van. 4 gyermeke csupán 4 vizsgált családnak volt. Az első gyermekek átlagéletkora 13,9 

év, a másodiké 13,1 év, a harmadiké 11,7 év, a negyediké 8,8 év. 

 

30. ábra A hagyományos családdal együtt élő gyermekek száma 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 
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A mozaikcsaládokban a családdal együtt élő gyermekek közül az első gyermek 

átlagéletkora 12,85 év, a másodiké 10,39, a harmadiké, 10,12 a negyediké 6,1, míg az 

ötödiké 8. A válaszadók 19%-a egy gyermekkel él együtt, 39%-a kettővel. A 

háromgyerekes családok aránya 28%. Négy gyermek több esetben fordult elő, mint a 

hagyományos családoknál (10%). 5 esetben a családban 5 gyermek él. 

 

31. ábra A mozaikcsaláddal együtt élő gyermekek száma 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 

A mozaikcsaládokban élő gyermekek 20%-ának nem a válaszadó a vérszerinti szülője. 

Nagyobb arányban vannak azok a gyerekek, akinek a válaszadó az édesanyja vagy 

édesapja. A mozaikcsaládoknál 35 esetben volt a családtól távol élő egy saját, 11 esetben 

két, míg két esetben 3 máshol lakó gyermek. A máshol élő saját gyermekek átlagéletkora 

20,14 év. Ez a magas átlagéletkor arra enged következtetni, hogy a válaszadó már idősebb 

gyermeke él távol, aki sok esetben már önállósodott vagy tanulmányai miatt nem lakik a 

szülővel. Az esetek legnagyobb részében a távol élő gyermek az első kapcsolatból 

született. Megkérdezett mozaikcsaládosok közül 47 esetben van a házastársának velük nem 

élő gyereke. Az átlagéletkoruk 19,61 év volt, tehát ismét idősebb gyerekekről van szó. Ők 

nagyrészt a volt feleséggel élnek, de sokan említették, hogy már önállóak. 

Az iskolai végzettséget, az értékek nagy szórása miatt célszerű volt átkódolni 

kevesebb kategóriába (az eredeti kérdőívhez képest). A mozaikcsaládos megkérdezettek 

legnagyobb része felsőfokú végzettséggel rendelkezik (35,2%). Jelentős részük (32,4%) 

középfokú végzettséggel bír, 23,2%-uk pedig szakmát tanult. 8 általánossal vagy annál 

kevesebbel csak a 7,5% rendelkezik. A jelentős számú alacsonyabb végzettséget 

valószínűleg a korai családalapítás hozta magával. Az előzetes várakozásoknak 
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megfelelően a mozaikcsaládos válaszadóknál az élettársi kapcsolat már jelentős (45,8%), 

majdnem fele-fele arányban van a házassággal (51,4%). A patchwork családos 

megkérdezettek a családtípus szerkezetéből adódóan nagy arányban voltak már házasok 

korábban (57,7%). Közülük többségében egyszer váltak el életük során. A hagyományos 

családos megkérdezettek legnagyobb része felsőfokú végzettségű (47,4%). Jelentős részük 

pedig (35,3%) középfokú végzettséggel rendelkezik. A szakképesítéssel bírók (12,7%) és a 

8 általánost vagy kevesebbet (1,7%) végzettek aránya alacsony. 

Foglalkozás tekintetében néhány válaszlehetőséget rendkívül alacsony gyakoriság 

jellemzett, ezért itt is célszerű volt az újrakódolás, kevesebb kategóriával. A 

mozaikcsaládosok közül legtöbben teljes munkaidőben dolgoznak alkalmazottként 

(63,4%). A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya 14,8%. A GYES-en lévők száma is 

jelentős (14,8%). A válaszadók kis százalékának nincs munkája (5,6%). A 

tevékenységüket legtöbben a versenyszférában végzik, 40,1% dolgozik ott. 27,5% áll 

alkalmazásban a közszférában, míg a civil szférában kevesen dolgoznak (2,8%). A 

hagyományos családos válaszadók legnagyobb része szintén teljes munkaidős alkalmazott 

(72,8), részmunkaidőben 14,5 %-uk dolgozik, GYES-en 6,9%-uk van. Csupán 4,6 %-nak 

nincs munkája. Legtöbben ennél a családtípusnál is a versenyszférában dolgoznak (43,4%), 

sokan közalkalmazottak (30,6%). A civil szférában kevesen (5,8%) tevékenykednek. 

A jövedelmi kategóriákat az értékek nagy szóródása miatt célszerűnek tartottam 

összevonni. Alacsony (70 ezer Ft alatti) jövedelemmel a mozaikcsaládosok 12,7%-a 

rendelkezik. Átlagos (70-130 ezer Ft) jövedelmű több, mint a mozaikcsaládos válaszadók 

fele (50,7%). Átlag feletti (131-250 ezer Ft) bevétellel viszonylag nagy arányban 

rendelkeznek (24,6%) ebben a családtípusban. Kifejezetten magas, 251 ezer Ft feletti 

jövedelemmel pedig kevesen bírnak (3,5%). Sokan voltak, akik a fizetést érintő kérdésre 

nem szívesen válaszoltak (8,5%), annak ellenére, hogy kategóriákat adtam meg 

válaszlehetőségként. A hagyományos családoknál a legjellemzőbb az átlagos kereset volt 

(41,6%). Átlag feletti bérrel 21,4%, nagyon magas jövedelemmel 10,8% rendelkezik. Az 

alacsony jövedelműek aránya 9,8% volt a hagyományos családtípusúaknál. A nem 

válaszolók arány itt is magas volt (16,8%). 
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8.1.2 A válaszadók attitűdjei 

A kérdőív első részében feltett 34 attitűdállítással arra voltam kíváncsi, mi jellemzi a 

mozaikcsaládosok személyiségét. A kérdések közt a munkával, szabadidő eltöltésével, 

partnerhez való viszonnyal, termékek vásárlásával és személyiségjellemzőkkel kapcsolatos 

megállapítások szerepeltek. A válaszokból faktorelemzés segítségével akartam olyan 

jellemző elemeket kreálni, melyek meghatározzák a hagyományos családosokat illetve a 

mozaikcsaládosokat. 

KMO and Bartlett Teszt – hagyományos családok 

KMO mutató. ,546 

Bartlett teszt 

khi2 1130,928 

szabadságfok 561 

szignifikancia. ,000 

15. táblázat KMO-Bartlett-teszt eredménye, hagyományos családosok esetében 

Forrás: Saját szerkesztés 

KMO and Bartlett Teszt - mozaikcsaládok 

KMO mutató. ,593 

Bartlett teszt 

khi2 1193,814 

szabadságfok 561 

szignifikancia. ,000 

16. táblázat KMO-Bartlett-teszt eredménye, mozaikcsaládosok esetében 

Forrás: Saját szerkesztés 

A KMO és Bartlett-teszt eredménye azt mutatta, hogy a faktorelemzés alkalmazható 

módszer, mert a KMO mutató értéke nagyobb lett, mint 0,5 mindkét családtípusnál. Az 

eredmény szignifikánsnak bizonyult. A faktorok összességében a variancia 69,623%-át 

magyarázzák a mozaikcsaládokban, a hagyományos családokban pedig a variancia 

64,172%-át. 12 faktor lett indokolt az elemzés során mindkét esetben. 

Az egyes faktorok magyarázó értékük alapján 3 csoportba sorolhatóak. A csoportba 

sorolás alapját jelen esetben a varianciahányad figyelembe vétele jelenti. Azokat a 

faktorokat, amelyeknek a varianciahányada közel esik egymáshoz, tekintem egy csoportba 

tartozónak: (1) nagyon meghatározó, (2) közepesen meghatározó és (3) kevésbé 

meghatározó faktorok. 
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A hagyományos családosok esetén az egyes faktorokba az alábbi tényezők kerültek: 

Nagyon meghatározó faktorcsoport: 

1. faktor: szabadidő (varianciahányad: 10,428%) 

 Az estéket általában csendesen, otthon töltöm 

 Szabadidőmet elsősorban a barátaimmal törekszem eltölteni 

 Szeretek kimozdulni otthonról 

 Ha valamit szeretnék, megveszem anélkül, hogy figyelembe venném az árát 

 Ha valamit szeretnék, megveszem anélkül, hogy figyelembe venném az árát 

2. faktor: termékek kipróbálása (varianciahányad: 8,572%) 

 Szeretek sokféle márkát, terméket kipróbálni 

 Szeretek új termékeket kipróbálni 

Közepesen meghatározó faktorcsoport: 

3. faktor: szemléletmód (varianciahányad: 6,182%) 

 Fontos, hogy egész életünkben folyamatosan új dolgokat tanuljunk 

 Szívesen feláldozom az időmet jó dolgokért 

 Gyakorlatias szemléletmódom van 

4. faktor: általános értékek (varianciahányad: 5,802%) 

 Szabadidőmet elsősorban a családommal 

 Ha elsőre nem sikerül, mindig meg kell próbálni még egyszer 

 Fontos, hogy jól informáltak legyünk a világ dolgairól 

 Szeretek embereket ellenőrizni 

5. faktor: önmagunkhoz és az emberekhez való viszony (varianciahányad: 

5,165%) 

 Szabadidőmet egyedül szeretem eltölteni 

 Nem szeretem az embereket az életmódjuk alapján megítélni 

 Sokat aggódom magamért 

6. faktor: a pillanatnak élés (varianciahányad: 4,893%) 

 Néha olyasmit veszek magamnak, amire nincs szükségem 

 A lehetőségeket akkor kell megragadni, amikor azok adódnak 

 Manapság fontos, hogy képesek legyünk egyszerre több dologgal is foglalkozni 

7. faktor: munka és vásárlás (varianciahányad: 4,576%) 
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 A munkámat szeretem elsősorban otthon végezni 

 Nem engedem a gyerekeket beleszólni, mit vásároljak 

 Az emberek tanácsot kérnek tőlem, mielőtt új dolgokat vásárolnak 

8. faktor: szabadidő és pénz (varianciahányad: 4,307%) 

 Sok időt fordítok arra, hogy külsőm megfelelő legyen 

 Sokkal fontosabb, hogy legyen elegendő szabad időm, minthogy sokat keressek 

 Csak a pénzért dolgozom 

 Szeretem a kihívásokat, az új dolgokat és a változatosságot az életben. 

9. faktor: beállítottság (varianciahányad: 4,067%) 

 A szabadságom általában otthon töltöm el 

 Alapvetően szellemi beállítottságú vagyok 

Kevésbé meghatározó faktorcsoport: 

10. faktor: partnerrel való viszony (varianciahányad: 3,485%) 

 Szabadidőmet elsősorban a partneremmel igyekszem eltölteni 

 Úgy gondolom, fontos, hogy a partnerünkkel tartós legyen a viszony 

11. faktor: valahova tartozás (varianciahányad: 3,411%) 

 Jobban szeretek csapatban dolgozni 

 Fontos, hogy érezzem, mások megbecsülnek 

12. faktor: szokások (varianciahányad: 3,284%) 

 A munkámat gyakran kénytelen vagyok haza vinni 

 Fontos a hagyományok és a szokások tisztelete 

Az egyes faktorok magyarázó értékük alapján 3 csoportba sorolhatóak. A csoportba sorolás 

alapját jelen esetben a varianciahányad figyelembe vétele jelenti. Azokat a faktorokat, 

amelyeknek a varianciahányada közel esik egymáshoz, tekintem egy csoportba tartozónak: 

(1) nagyon meghatározó, (2) közepesen meghatározó és (3) kevésbé meghatározó faktorok. 

Az egyes faktorokba az alábbi tényezők tartoznak a mozaikcsaládok esetén: 

Nagyon meghatározó faktorcsoport: 

1. faktor: általános értékek (varianciahányad: 14,095%) 

 Fontos, hogy egész életünkben folyamatosan új dolgokat tanuljunk 

 Nem szeretem az embereket az életmódjuk alapján megítélni 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

123 

 Ha elsőre nem sikerül, mindig meg kell próbálni még egyszer 

 Fontos, hogy jól informáltak legyünk a világ dolgairól 

 Szívesen feláldozom az időmet jó dolgokért 

 Úgy gondolom, fontos, hogy a partnerünkkel tartós legyen a viszony 

 Fontos a hagyományok és a szokások tisztelete 

2. faktor: szabadidő és vásárlás (varianciahányad: 11,065%) 

 Szabadidőmet elsősorban a barátaimmal törekszem eltölteni 

 Szeretek kimozdulni otthonról 

 Néha olyasmit veszek magamnak, amire nincs szükségem 

 Ha valamit szeretnék, megveszem anélkül, hogy figyelembe venném az árát 

Közepesen meghatározó faktorcsoport: 

3. faktor: szemléletmód (varianciahányad: 7,511%) 

 Szabadidőmet elsősorban a családommal törekszem eltölteni 

 A lehetőségeket akkor kell megragadni, amikor azok adódnak 

 Gyakorlatias szemléletmódom van 

4. faktor: termékek kipróbálása (varianciahányad: 5,660%) 

 Szeretek sokféle márkát, terméket kipróbálni 

 Szeretek új termékeket kipróbálni 

5. faktor: saját magunkhoz és az emberekhez való viszony (varianciahányad: 

4,840%) 

 Szabadidőmet egyedül szeretem eltölteni 

 Szeretek embereket ellenőrizni 

 Sokat aggódom magamért 

6. faktor: valahova tartozás (varianciahányad: 4,579%) 

 A szabadságom általában otthon töltöm el 

 Az emberek tanácsot kérnek tőlem, mielőtt új dolgokat vásárolnak 

 Jobban szeretek csapatban dolgozni 

 Fontos, hogy érezzem, mások megbecsülnek 

7. faktor: gyerekek beleszólása a vásárlásba (varianciahányad: 4,321%) 
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 Nem engedem a gyerekeket beleszólni, mit vásároljak 

8. faktor: munka (varianciahányad: 4,027%) 

 Sokkal fontosabb, hogy legyen elegendő szabad időm, minthogy sokat keressek 

 A munkámat szeretem elsősorban otthon végezni 

 A munkámat gyakran kénytelen vagyok hazavinni 

 Alapvetően szellemi beállítottságú vagyok 

9. faktor: partnerrel való viszony (varianciahányad: 3,934%) 

 Szabadidőmet elsősorban a partneremmel igyekszem eltölteni 

Kevésbé meghatározó faktorcsoport: 

10. faktor: otthon töltött idő (varianciahányad: 3,327%) 

 Az estéket általában csendesen, otthon töltöm 

11. faktor: ambíciók (varianciahányad: 3,209%) 

 Csak a pénzért dolgozom 

 Manapság fontos, hogy képesek legyünk egyszerre több dologgal is foglalkozni 

 Szeretem a kihívásokat, az új dolgokat és a változatosságot az életben 

12. faktor: külső megjelenés (varianciahányad: 3,057%) 

 Sok időt fordítok arra, hogy külsőm megfelelő legyen 

A hagyományos és mozaikcsaládosok esetében elvégzett faktorelemzés esetében a legfőbb 

különbségek, hogy a kialakított faktorokba tartozó attitűdállítások eltérőek, így a faktorok 

elnevezése és tartalma is eltér – bár nem minden esetben. A teljes magyarázott variancia 

esetében látható volt, hogy a faktorok fontossága is eltérő a két vizsgált célcsoport 

esetében. 

8.1.3 Vásárlási döntések 

Ebben a részben a mozaikcsaládosok és a hagyományos családosok vásárlási döntéseit 

vizsgálom meg részletesen az eredmények alapján. A napi cikkek illetve a 

nagybevásárlások tekintetében mi a jellemző rájuk, hogyan viselkednek ruhavásárlás 

esetén, illetve nagyobb értékű javakkal kapcsolatban. A gyermekeket érintő kérdésekre 

nagy részletességgel kitérek, hiszen ez az egyik legérdekesebb vizsgálati tárgya 

kutatásomnak. 
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8.1.4 Napi cikkek és nagybevásárlások 

A napi cikkek vásárlására összességében jellemző az egyéni döntés. Mindkét 

családtípusnál ez szerepelt sokkal jelentősebb arányban. A mozaikcsaládosoknál kicsivel 

többször valósul meg egyéni döntés, tehát amikor csak az egyik szülő vesz részt a 

folyamatban. A közös (a párral közös illetve az egész családdal közös) döntések néhány 

százalékkal gyakrabban fordulnak elő a hagyományos családoknál, ők a gyerekeket is 

nagyobb arányban vonják be. Ez valószínűleg abból adódhat, hogy a mozaikcsaládosok 

nem akarnak különbséget tenni a saját és a mostohagyerek között, ezért inkább a szülők 

döntenek. 

 

32. ábra Döntés a napi cikkek vásárlásáról a mozaikcsaládokban 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 
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33. ábra Döntés a napi cikkek vásárlásáról a hagyományos családokban 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 

A nagybevásárlások tekintetében már a közös döntések dominálnak, csak úgy, mint azt 

ahogy előzetes kutatások és a szakirodalom is alátámasztotta. A mozaikcsaládoknál a 

gyerekeket ismét kevesebbszer vonják be, min a hagyományos családoknál. Az ok 

valószínűleg ismét a konfliktuskerülés. Az egyéni döntések néhány százalékkal itt is 

magasabbak a mozaikcsaládosok esetében, a párral történő közös döntés pedig 7%-kal 

jellemzőbb. Mindkét családtípusnál a megkérdezettekkel közös háztartásban élő gyerekek 

hasonló arányban (2,7-3,5%) vesznek részt a nagybevásárlás döntéseiben, ám a 

mozaikcsaládosoknál csak egyetlen esetben fordult elő, hogy a nem közös gyerek is 

beleszólhatott. 
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34. ábra Döntés a nagybevásárlások során a hagyományos családokban 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 

 

35. ábra Döntés a nagybevásárlások során a mozaikcsaládokban 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 

8.1.5 Ruházat vásárlásával kapcsolatos döntések 

A saját ruházat vásárlásánál mindkét családtípusnál az egyéni döntés a legjellemzőbb 

(hagyományos: 76,9%, mozaik: 74,6%), kisebb arányban fordul elő közös döntés (14,5% 

illetve 15,5%). A gyerekeket itt is inkább a hagyományos családban élők engedik 

beleszólni a vásárlásba. 

A partner ruháinak vásárlásában mindkét családtípusnál a közös döntés (45% 

körüli érték) illetve a partner döntése (40% körüli érték) dominál. A gyerekek itt rendkívül 

kevés esetben szólnak bele. A megkérdezettek 9-10%-a dönt partnere ruháiról. A 

hagyományos családok esetén a gyermekek saját ruháik vásárlásánál jelentősen nagyobb 
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arányban döntenek (34%), mint a mozaikcsaládoknál (még a közös gyermek ruhája esetén 

is, ahol a mozaikcsaládosok közül a legmagasabb a gyermek beleszólásának aránya). 

 

36. ábra Döntés a gyermek ruháinak vásárlásáról a hagyományos családokban (%-os értékek) 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 

Ez valószínűleg abból adódik, hogy nem akarják a szülők, hogy a mostohatestvérek között 

konfliktus alakuljon ki, ezért ilyen magas (47%) itt a közös szülői döntés aránya. Ez a fajta 

közös döntés mindegyik patchwork családtípusra jellemző, a külön élő és a nem saját 

gyermekek ruháiról legnagyobb arányban így döntenek. A kérdőívet kitöltők között a 

családhoz tartozó, a háztartáson kívül élő gyermekek kevés esetben fordultak elő, de létük 

esetén az őket jelenleg nevelő felnőtt dönt a legnagyobb arányban. A kérdőívet kitöltők 

között a családhoz tartozó, a háztartáson kívül élő gyermekek kevés esetben fordultak elő, 

de létük esetén az őket jelenleg nevelő felnőtt dönt a legnagyobb arányban. A gyermekek 

ruháinak vásárlását a nem és az életkor határozza meg. 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

129 

 

37. ábra Döntés a gyermekek ruháinak vásárlásáról a mozaikcsaládokban (%-os értékek) 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 

8.1.6 Nagyobb értékű javak vásárlása 

Az autóvásárlást a hagyományos családoknál az jellemzi, hogy a szülők döntenek 

közösen (59%) illetve kis részüknél az egész család, tehát a gyerekeknek is van befolyásuk 

rá. A mozaikcsaládosok a személygépkocsi vásárlásba szinte csak a velük egy háztartásban 

élőket vonják be. 

Az ingatlanvásárlást, az autóvásárláshoz hasonlóan a közös döntés jellemzi. A 

hagyományos családok legnagyobbrészt (64%) a párral, a mozaikcsaládok pedig a 

háztartásban élőkkel (64%) vitatják meg ezt. A lakásvásárlás/bérlés esetében a 

mozaikcsaládosoknál magasabb volt néhány százalékkal az egyéni döntés, illetve csak a 

pár részvétele abban. 
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A nagyobb értékű ajándékvásárlást a párral való közös döntés jellemzi mind a 

hagyományos családokban (73,9%), mind a mozaikcsaládokban közös gyerek (50,7%) illetve a 

nem közös gyerek (35,9%) esetén is. 

 

38. ábra Döntés a nagyobb értékű ajándékok vásárlásáról a hagyományos családokban (%-os értékek) 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 

A hagyományos családoknál a gyermekeknek is van beleszólása, előfordul, hogy az egész 

család közösen dönt. A máshol élő gyerekek esetén az arány megoszlik, de itt is 

legnagyobbrészt a válaszadó párja szól bele az ajándékvásárlásba. A gyereket jelenleg 

nevelő szülő is felelős az ajándékért. A patchwork családokban sokszor előfordul, hogy a 

vér szerinti szülőé a végső szó. 

8.1.7 Iskoláztatás 

Az iskoláztatással kapcsolatos döntésekre összességében a közös döntések a jellemzőek 

mindkét családtípusnál. A hagyományos családok jelentős része (61%) szülői közös 

döntéssel rendelkezik az iskoláztatásról vagy a gyermekeket is engedi beleszólni, 22%-ban 

az egész család dönt. A mozaikcsaládosoknál a gyerekek beleszólási aránya pár százalék 

körül mozog minden típusnál. A jelenlegi párral közös gyermek esetében hasonlóan a 

hagyományos családokhoz, 60%-ban a szülők döntenek, de az egész családos közös döntés 

helyett a válaszadó véleménye a mérvadó (17%). A mozaikcsaládokra jellemző, hogy ha 

nem a közös gyermekről van szó, akkor a jelenlegi párral közös döntések aránya csökken, 

a szülő javára, attól függően, hogy kié a gyermek. A máshol élő gyermekekről az őket 
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nevelő szülők döntenek többségében, de sok esetben a másik szülőnek és párjának is van 

beleszólása. 

 

39. ábra Döntés az iskoláztatással kapcsolatban a hagyományos családoknál (%-os értékek) 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 

A hagyományos családok és a mozaikcsaládok hasonló arányban rendelkeznek (74%) 

illetve nem rendelkeznek (24,9%, 23,2%) saját folyószámával. 

 

40. ábra Saját folyószámlával való rendelkezés (%-os értékek) 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 
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8.1.8 Telefonszámla fizetése 

A saját telefonszámlát a hagyományos családok többségében (54,9%) közösen fizetik, 

míg a mozaikcsaládoknál a saját telefonszámlát saját maguk fizetik a válaszadók (50,7%), 

de itt is jelentős a közös költségviselés (42,3%). A pár telefonszámlája esetén a „normál” 

családokban jelentősebb (59%) azok aránya, ahol közösen fizetik a számlát, míg a 

patchwork típusú családokban ez valamivel kevesebb (42,3%). Utóbbi esetben a partner 

inkább maga finanszírozza ezt (47,2%). Ez valószínűleg a konfliktuskerülés miatt alakult 

így, hogy anyagilag függetlenebbé váljanak a partnertől. 

 

41. ábra A partner telefonszámlájának fizetése (%-os értékek) 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 

A gyermekek telefonszámláit mindegyik családtípusnál leginkább közösen fizetik a 

szülők. A nem saját gyermek esetében 12%-ban fizeti a pár a számlát. A külön élő 

gyerekek telefonköltségeit válaszadók párjukkal közösen fizetik vagy a gyermeket nevelő 

szülő. 

8.1.9  Szabadidő eltöltése 

A szabadidős programoknál jellemző, hogy a hagyományos családoknál a színházba 

járáson kívül az egész család részt vesz a programokon: hétvégi kirándulások, belföldi 

nyaralás, külföldi üdülések. A mozaikcsaládosok esetén a színházba is sokszor viszik a 

gyerekeket. Általánosságban elmondható, hogy a mozaikcsaládok a gyerekek másik szülőit 
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csak nagyon ritka esetben vonják be a szabadidős programba. A szakirodalom és a 

szekunder adatok is alátámasztják, hogy kívülről „normál családnak” akarnak tűnni, ezért 

csak a gyerekeket viszik magukkal, legtöbb esetben háztartásban élőket, esetleg a távol élő 

sajátot. Jellemző még, hogy külföldi üdülésre a megkérdezett mozaikcsaládosok kevesebb, 

mint fele jár, valószínűleg anyagi okok állhatnak a háttérben. 

 

42. ábra Szabadidő eltöltése a hagyományos családoknál (%-os értékek) 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 
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43. ábra Szabadidő eltöltése a mozaikcsaládosoknál (%-os értékek) 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves adatok alapján 

8.2 A klaszterelemzés eredményei 

A hagyományos családok esetében történt klaszterelemzés során nem a faktorelemzés 

eredményeit használtam fel, mivel elveszítettem volna a variancia 30%-át, ezért jobbnak 

láttam visszatérni a kiindulási változókhoz. A klaszterelemzés alapját tehát nem a 

faktorelemzés adta, hanem a kiindulási változók. A hagyományos és a mozaikcsaládok 

esetében is 5 olyan attitűdállítást azonosítottam, melyek esetében nem volt szignifikáns 

eltérés az egyes klaszterek között, így ezeket nem vettem figyelembe a klaszterek 

jellemzése során. 

 A klaszterelemzést mindkét vizsgálati egységben külön-külön elvégeztem, mert 

feltételeztem, hogy a hagyományos és mozaikcsaládos válaszadók között is akadnak 

különbségek. Elsődleges célom a vizsgálatba bevont válaszadók, mint fogyasztók 

személyiségének, preferenciarendjük, értékrendjük alaposabb megismerése, valamint ezek 

összevetése volt. A klaszterek jellemzésénél az egyes demográfiai és vásárlói 
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magatartásukra vonatkozó adatokkal is összevetettem az adatokat, melyet mindegyik 

klaszternél részletesen bemutatok. 

8.2.1 Hagyományos családmodellben élők klasztercsoportjainak jellemzése 

A mintában szereplő hagyományos családmodellben élő családokat összesen 5 klaszterre 

bontottam. Az egyes klasztereket az attitűdállításokra kapott átlag alapján jellemeztem, 

majd elneveztem. Ezt követően az egyes klasztereket kereszttáblás elemzés segítségével a 

kérdőívben szereplő vásárlói magatartásra vonatkozó kérdésekkel együtt elemeztem, így 

pontos képet kaptam arról, mi jellemzi az egyes klaszterek vásárlási magatartását. A 

klaszterek jellemzése során a 2,5-nél magasabb átlagos értéket kapott eredményeket vettem 

figyelembe. A kereszttáblás elemzések esetében gyakran előfordult, hogy a válaszadók 

bizonyos kérdésekre nem válaszoltak, ezért némely esetben alacsony lett az elemszám. Az 

öt klaszterből négy esetben kapott a legnagyobb átlagos értéket az „Úgy gondolom, fontos, 

hogy a partnerünkkel tartós legyen a viszony” állítás. Véleményem szerint ez arra utal, 

hogy a hagyományos családmodellben élőknek első sorban a párkapcsolat, 

partnerkapcsolat a meghatározó az értékrendjükben. Egy klaszter esetében a 

„Szabadidőmet elsősorban a családommal törekszem eltölteni” kijelentés szerepelt a 

legnagyobb átlagos értéken, nyilván ez esetben családcentrikus egyénekről van szó a 

klaszterben. 

A klaszterek bemutatása, jellemzése: 

Első klaszter: Nyitott partnercentrikus hagyománytisztelő klaszter. A 

klasztertagok a szabadidejüket szeretik a családjukkal eltölteni, családcentrikusak, fontos 

számukra mások megbecsülése, képesek újra belekezdeni a dolgokba, ha valami nem 

sikerül. Nyitottak az újdonságokra, gyakorlatias szemléletmóddal rendelkeznek, szeretik a 

kihívásokat is. Nyitottak arra, hogy másokért tegyenek a szabadidejükben, 

hagyománytisztelőek, a szokásaikat ritkán változtatják. Számukra nem fontos a pénz, a 

szabadidejüket nem áldozzák fel a munkáért. Nem impulzusvásárlók. A minta 18%-a, 

összesen 32 fő tartozik az első klaszterbe. A nemek arányát tekintve a nők vannak 

többségben a klaszterben (84% nő, 16% férfi). A klasztertagok jövedelmüket tekintve 65% 

átlagos jövedelem (71-130 ezer/hó). A klasztertagok 68%-a felsőfokú végzettségű. Fő 

tevékenységüket tekintve 75% teljes munkaidős alkalmazott, 12-12% részmunkaidős vagy 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

 
136 

gyes-en van. A családi állapotukra vonatkozóan megállapítható, hogy 70% nem volt még 

korábban házas, 81% jelenleg házasságban él. A napi cikkek vásárlása tekintetében 

elmondható, hogy a megkérdezettek 71%-a egyedül dönt (23 fő), 25%-a közösen dönt a 

bevásárlások során. Nagybevásárlások tekintetében: a közös döntés a jellemző 59%, ezt 

követik az egyedüli döntések, 28%, a családi döntések aránya kicsi: 6,2%. A ruhatár 

kialakításával kapcsolatos döntések tekintetében először a saját ruha vásárlását vizsgáltam: 

jellemzően egyedül döntenek a klasztertagok 81%, bár ez fakadhat abból is, hogy 

túlnyomóan nők tartoznak a klaszterbe. A párom ruhatárának megvásárlásával 

kapcsolatban a párjuk által meghozott döntések és a közös döntések ugyanolyan arányban 

szerepeltek (40,6%), de 20% egyedül vásárol a párjának. A gyerekek ruhatárának 

megvásárlása során a klasztertagok 37%, a gyerekekkel együtt dönt, 25% esetében a 

válaszadó egyedül dönt, és 18%-ban az egész család együtt hozza meg döntéseit, vagy a 

válaszadó a párjával közösen. 

Iskoláztatással kapcsolatos pénzügyi döntések tekintetében elmondható, hogy 

jellemzőek a közös döntések (68% párjával közösen dönt), 21%-ban együtt a család, tehát 

a gyerekeket is belevonják a döntési folyamatba, de vannak egyedül döntők is. A családi 

autó vásárlása úgy tűnik, hogy a szülők kompetenciája: 53% a párjával dönt, de a 

klasztertagok 37%-a a családdal együtt közösen meghozott döntésként éli meg. A 

lakóingatlan megvásárlása, bérlése is közös döntés (59% a párjával közösen), ám ez 

esetben is megjelennek a közösen meghozott családi döntések is (37%-a család együtt). A 

nagyobb (20 ezer HUF feletti) értékű ajándékok megvásárlása szintén a szülők döntése, 

56%: párjával, ám a gyerekek is bevonásra kerülhetnek (43%: családdal együtt). A 

klasztertagok 59%-ának van egyéni folyószámlája, 40% nincs. 

A telefonszámla kifizetése ugyanolyan arányban szerepelt a saját magam fizetem 

és a párommal közösen fizetjük kijelentés (46%). A párom telefonszámlája esetében 46% 

párommal közösen, 9% párom fizeti. A színházba járás is családi program: 42% az egész 

család együtt megy, 37%-a a klasztertagoknak válaszolta azt, hogy a párjával közösen. A 

hétvégi kirándulások tekintetében nem meglepő módon a páros és páratlan hetek között 

nincs különbség: 71% egész család együtt megy. Családi nyaralásokra az egész család 

együtt megy. Külföldi üdülésre tanszünetben az egész család jön 80-90%-ban igaz. A 

klasztertagok válaszaiból megállapítható, hogy elsősorban a párjuk, másodsorban pedig a 

családjuk a legfontosabb a számukra. A nagyobb értékű termékek és szolgáltatások 
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megvásárlása előtt közösen döntenek, gyakran belevonják a gyerekeket is a döntéseikbe. 

Családcentrikus beállítottságú klaszterről beszélünk. 

Ward Method 1 

Úgy gondolom, fontos, hogy a partnerünkkel tartós legyen a viszony 3,7500 

Szabadidőmet első sorban a családommal törekszem eltölteni 3,6875 

Ha elsőre nem sikerül, mindig meg kell próbálni még egyszer 3,6250 

Fontos, hogy jól informáltak legyünk a világ dolgairól 3,6250 

Fontos, hogy érezzem, mások megbecsülnek 3,5938 

Manapság fontos, hogy képesek legyünk egyszerre több dologgal is foglalkozni 3,4375 

Fontos, hogy egész életünkben folyamatosan új dolgokat tanuljunk 3,4375 

Gyakorlatias szemléletmódom van 3,4375 

Fontos a hagyományok és a szokások tisztelete 3,3125 

Az estéket általában csendesen, otthon töltöm 3,2500 

Szeretem a kihívásokat, az új dolgokat és a változatosságot az életben. 3,2500 

A lehetőségeket akkor kell megragadni, amikor azok adódnak 3,1875 

Alapvetően szellemi beállítottságú vagyok 3,1563 

Szívesen feláldozom az időmet jó dolgokért 3,1250 

Szabadidőmet első sorban a partneremmel igyekszem eltölteni 3,0938 

A szabadságom általában otthon töltöm el 2,8750 

Szeretek kimozdulni otthonról 2,8125 

Jobban szeretek csapatban dolgozni 2,8125 

Sok időt fordítok arra, hogy külsőm megfelelő legyen 2,6563 

Sokkal fontosabb, hogy legyen elegendő szabad időm, minthogy sokat keressek 2,5625 

Nem engedem a gyerekeket beleszólni, mit vásároljak 2,5000 

Az emberek tanácsot kérnek tőlem, mielőtt új dolgokat vásárolnak 2,2813 

A munkámat gyakran kénytelen vagyok haza vinni 2,2500 

Sokat aggódom magamért 2,2500 

Nem szeretem az embereket az életmódjuk alapján megítélni 2,2188 

Szeretek embereket ellenőrizni 2,1875 

Szabadidőmet első sorban a barátaimmal törekszem eltölteni 2,1250 

Szeretek új termékeket kipróbálni 2,0625 

Szeretek sokféle márkát, terméket kipróbálni 1,9063 

A munkámat szeretem első sorban otthon végezni 1,7188 

Szabadidőmet egyedül szeretem eltölteni 1,6875 

Csak a pénzért dolgozom 1,6250 

Néha olyasmit veszek magamnak, amire nincs szükségem 1,5000 

Ha valamit szeretnék, megveszem anélkül, hogy figyelembe venném az árát 1,3125 

17. táblázat Első klaszter 

Forrás: Saját szerkesztés 

Második klaszter: Nyitott partnercentrikus passzív klaszter. Szabadidejüket első 

sorban a családjukkal töltik el, leggyakrabban otthon, bár nyitottak az új információk iránt 

is. A dolgoknak nem mennek elébe, inkább megvárják, míg megtörténnek velük az 

események. Gyakorlatias szemléletmódjuk van. Ritkán próbálnak ki új márkákat. Nem 
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jellemző rájuk az impulzusvásárlás. A klaszterbe a minta 23%-a tartozik, összesen 40 fő. A 

nők arányának túlsúlya ebben a klaszterben is megfigyelhető: 80% nő, 20% férfi. 

Jövedelmüket tekintve heterogénebb klaszteről beszélünk, mint az előbbi esetben: 35% 

71-130 ezer, 22% 130-250 ezer, 17% 70 ezer HUF/ hó jövedelemmel rendelkezik. Iskolai 

végzettségük tekintetében elmondható, hogy a középfokú végzettségűek aránya magasabb 

(42%), a klasztertagok 37%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A fő tevékenységüket 

tekintve: 75% teljes munkaidős, 15% részmunkaidős alkalmazott. Családi állapotukra 

vonatkozóan elmondható, hogy 75% nem volt korábban házas, a házasságok aránya elég 

magas: 92%. A napi cikkek vásárlása esetében ez esetben is elmondhatjuk, hogy nagyrészt 

a klasztertagok egyedül döntenek (26fő, 65%), 9 fő (22% a párjával közösen dönt), 

megjelennek a családdal együtt meghozott közös döntések, de csak 10%-ban. A 

nagybevásárlások szintén közös döntésnek számítanak (50%), ám ebben a klaszterben a 

családi és az egyedül hozott döntések aránya ugyanakkora (20%), tehát a gyerekeket is 

bevonják a nagybevásárlásokba. A ruhatár kialakításával kapcsolatos döntések 

tekintetében először a saját ruha vásárlását vizsgáltam, mely esetben a klasztertagok 

egyedül döntenek (77%) - ez valószínűleg a nők magasabb aránya miatt van-, a párjával 

közösen a klasztertagok 12%-a jár ruhaneműt vásárolni A klasztertagok párjai ruhaneműk 

vásárlása során csak 52%-ban veszik igénybe a közös döntéseket, de 47%-uk egyedül 

választja ki a ruháit. A válaszadók közül pedig senki sem jelölte meg azt a 

válaszlehetőséget, hogy egyedül vásárolná meg a párja ruháját. A gyerekek ruhatárának 

megvásárlásában: kimagasló a gyerekekkel közösen meghozott döntések aránya: 37%, a 

családi közös döntések aránya 30%, a válaszadók 25%-a vásárol egyedül ruhát a 

gyermekeiknek. 

Iskoláztatással kapcsolatos pénzügyi döntések 62%-a a párjával közösen 

meghozott döntés, 30%-ban az egész család együtt dönt, van egyedül döntő is a 

klaszterben. A családi autó vásárlása során szintén jelentős a párjával közösen hozott 

döntés (62%), de a válaszadók 30%-a a családi döntésnek tekinti az autóvásárlást. A 

lakóingatlan vásárlásával kapcsolatban is hasonló a helyzet a családi autóéhoz: a 

klasztertagok 65% a párjával közösen dönt, 27% egész család együtt, 5%-ban pedig a párja 

egyedül dönt. A nagyobb értékű ajándék szintén a közösen meghozott vásárlási döntések 

területe: 62%-ban párjával közösen, 37%-ban együtt a család dönt. Egyéni folyószámlával 

a klasztertagok 72% rendelkezik, 28% nem. A saját (70% párommal közösen) és a párjuk 
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telefonszámláját (77%) is közösen fizetik. Színházba jellemzően az egész család együtt jár 

(57%), 27%-a klasztertagoknak csak a párjával. A hétvégi kirándulások tekintetében a 

páros és páratlan hét között nincs különbség, az egész család együtt megy (82%). Családi 

nyaralásokra, - belföldre és külföldre is-, az egész család együtt megy. 

Ward Method 2 

Úgy gondolom, fontos, hogy a partnerünkkel tartós legyen a viszony 3,8750 

Szabadidőmet első sorban a családommal törekszem eltölteni 3,7500 

Az estéket általában csendesen, otthon töltöm 3,6750 

Manapság fontos, hogy képesek legyünk egyszerre több dologgal is foglalkozni 3,5500 

Ha elsőre nem sikerül, mindig meg kell próbálni még egyszer 3,5250 

Fontos, hogy jól informáltak legyünk a világ dolgairól 3,5250 

Fontos, hogy érezzem, mások megbecsülnek 3,4750 

Gyakorlatias szemléletmódom van 3,4250 

A lehetőségeket akkor kell megragadni, amikor azok adódnak 3,2500 

Nem szeretem az embereket az életmódjuk alapján megítélni 3,2000 

Szívesen feláldozom az időmet jó dolgokért 3,1500 

Szabadidőmet első sorban a partneremmel igyekszem eltölteni 3,0500 

A szabadságom általában otthon töltöm el 2,9000 

Alapvetően szellemi beállítottságú vagyok 2,8750 

Szeretem a kihívásokat, az új dolgokat és a változatosságot az életben. 2,8750 

Csak a pénzért dolgozom 2,7500 

Szeretek kimozdulni otthonról 2,7250 

Szeretek új termékeket kipróbálni 2,7250 

Sokkal fontosabb, hogy legyen elegendő szabad időm, minthogy sokat keressek 2,6500 

Szeretek sokféle márkát, terméket kipróbálni 2,6000 

Szeretek embereket ellenőrizni 1,8500 

A munkámat szeretem első sorban otthon végezni 1,7500 

Nem engedem a gyerekeket beleszólni, mit vásároljak 1,7250 

Néha olyasmit veszek magamnak, amire nincs szükségem 1,6500 

Sokat aggódom magamért 1,6250 

Szabadidőmet első sorban a barátaimmal törekszem eltölteni 1,5750 

A munkámat gyakran kénytelen vagyok haza vinni 1,5250 

Szabadidőmet egyedül szeretem eltölteni 1,3000 

Ha valamit szeretnék, megveszem anélkül, hogy figyelembe venném az árát 1,2750 

18. táblázat Második klaszter 

Forrás: Saját szerkesztés 

Harmadik klaszter: Nyitott partnercentrikus aktív. Nyitott, újdonságkereső 

családcentrikus. Szívesen tölti el a szabadidejét a családjával, legtöbbször nem az 

otthonában. Szívesen váltogat a termékek és a márkák között a vásárlásai során, a 

gyerekeket is belevonja a vásárlási döntésekbe. Gyakorlatias szemléletmódú. A 

klasztertagok a minta 21%-át teszik ki összesen 37fő. A nemek tekintetében elmondható, 

hogy a nők túlsúlya ebben a klaszterben is megfigyelhető, de nem olyan mértékben, mint 
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az előbbi két klaszter esetében: 60% nő, 40% férfi. A klasztertagok 60%-a jövedelmüket 

tekintve két fő csoportba sorolható: 40% 130-250 ezer, 21% 251 ezer feletti HUF/hó 

jövedelem. Iskolai végzettségükre vonatkozóan elmondható, hogy 65% a felsőfokú 

végzettségűek aránya, 24% pedig középfokú. A klasztertagok 70%-a teljes munkaidős 

alkalmazott, 13% részmunkaidős. Családi állapotukat tekintve 60% nem volt korábban 

házas, a klasztertagok 65% jelenleg házasságban, 25% élettársi kapcsolatban él, többi nem 

válaszolt. Klasztertagok családjában három gyerek él. 

A napi bevásárlások esetében elmondható, hogy 54%-a klasztertagoknak egyedül 

dönt (20 fő), 24% közösen dönt (9 fő), 16%-ban a párja dönt. Nagybevásárlások esetében 

már kisebb arányban szerepelnek a közös döntések: 40%, 21-21%-a tagoknak a párjával 

közösen, vagy a család együtt dönt, és csak 16%-ban hoznak meg a klasztertagok egyedül 

döntést. A ruhatár kialakításával kapcsolatos döntések tekintetében először a saját ruha 

vásárlását vizsgáltam: a klasztertagok nagyrészt egyedül döntenek (64%), 29% a párjával 

közösen. A párjuk ruhaneműinek megvásárlásában: a párja által meghozott egyedüli és 

közös döntések is ugyanolyan arányban szerepelnek (48%), továbbá ebben a klaszterben 

előfordul, hogy párjának egyedül vesz ruhát a válaszadó. A gyerekek ruháinak 

megvásárlásában gyerekek önálló döntése (37%), párjával közösen a klasztertagok 27% 

dönt. Az egyedüli döntés a klasztertagok 10%-ára jellemző, az egész család együtt 18%-

ban dönt. Az iskoláztatással kapcsolatos pénzügyi döntések nagy része közös döntés 

(67%), ám újból megjelennek a gyerekek önálló és a párja által meghozott döntés (8%), az 

együttesen történő döntéshozás 10%-ban jellemző. A családi autó megvásárlásában 

közösen hozzák meg döntéseiket (67 %) párommal közösen döntünk, de a klasztertagok 

13%-a egyedül dönt, 10%-ban pedig az egész család együtt. Lakóingatlan vásárlása során 

a közös döntések aránya a magasabb (62%), 21%-ban az egész család együtt, 10% egyedül 

dönt. A nagyobb értékű ajándékok megvásárlása során 78% a párjával együtt, 8% 

egyedül, míg 5%-ban a párja önállóan vagy a gyerekek maguk döntenek. Egyéni 

folyószámlával a megkérdezettek 73%-a rendelkezik, 21%-a nem. Saját telefonszámla 

kifizetésére jellemzőbb volt az egyedül történő fizetés (56%), a klasztertagok csupán 35%-

a fizeti közösen, 8%-ának a párja. Meglepő módon a párjuk telefonszámláját 62%-ban 

közösen, 18%-ban a válaszadó fizette. A színházba járási szokások máshogyan alakultak, 

mint az előzőekben, inkább a párjukkal járnak a klasztertagok (51% a párom), csak 40%-

ban az egész család. A hétvégi kirándulások tekintetében a páros és páratlan hét között 
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nincs különbség: 59% egész család együtt megy, 16% a párjával. Családi nyaralásokra 

(belföldre és külföldre egyaránt) az egész család együtt megy. 

Ward Method 3 

Úgy gondolom, fontos, hogy a partnerünkkel tartós legyen a viszony 3,8649 

Manapság fontos, hogy képesek legyünk egyszerre több dologgal is foglalkozni 3,7027 

Szeretek kimozdulni otthonról 3,6757 

Szabadidőmet első sorban a családommal törekszem eltölteni 3,5946 

Fontos, hogy jól informáltak legyünk a világ dolgairól 3,5405 

A lehetőségeket akkor kell megragadni, amikor azok adódnak 3,4865 

Ha elsőre nem sikerül, mindig meg kell próbálni még egyszer 3,4595 

Szeretem a kihívásokat, az új dolgokat és a változatosságot az életben. 3,4324 

Szabadidőmet első sorban a partneremmel igyekszem eltölteni 3,4054 

Gyakorlatias szemléletmódom van 3,3514 

Fontos, hogy érezzem, mások megbecsülnek 3,1892 

Alapvetően szellemi beállítottságú vagyok 3,1892 

Szívesen feláldozom az időmet jó dolgokért 3,0541 

Szeretek új termékeket kipróbálni 2,9189 

Szeretek sokféle márkát, terméket kipróbálni 2,7838 

Nem szeretem az embereket az életmódjuk alapján megítélni 2,7027 

Ha valamit szeretnék, megveszem anélkül, hogy figyelembe venném az árát 2,6216 

A szabadságom általában otthon töltöm el 2,5676 

Csak a pénzért dolgozom 2,4865 

A munkámat gyakran kénytelen vagyok haza vinni 2,4324 

Az estéket általában csendesen, otthon töltöm 2,4324 

Szeretek embereket ellenőrizni 2,3514 

Sokkal fontosabb, hogy legyen elegendő szabad időm, minthogy sokat keressek 2,2973 

A munkámat szeretem első sorban otthon végezni 2,2703 

Szabadidőmet első sorban a barátaimmal törekszem eltölteni 2,2162 

Sokat aggódom magamért 2,2162 

Nem engedem a gyerekeket beleszólni, mit vásároljak 2,1081 

Néha olyasmit veszek magamnak, amire nincs szükségem 2,0270 

Szabadidőmet egyedül szeretem eltölteni 1,1622 

19. táblázat Harmadik klaszter 

Forrás: Saját szerkesztés 

Negyedik klaszter: Nyitott családcentrikus aktív. A hagyományos 

családmodellben élő válaszadók közül ebben a klaszterben szerepel egyedül első helyen a 

„Szabadidőmet első sorban a családommal törekszem eltölteni” állítás, ezért 

családcentrikus szemléletmóddal rendelkező klasztertagokról beszélhetünk. Gyakorlatias 

szemléletmódú, terméket, márkát gyakran vált, számára fontos mások megbecsülése. 

Szívesen tölti el a szabadidejét otthonán kívül, szereti a kihívásokat, a pénznél a 

szabadideje fontosabb. A klaszterbe a hagyományos családmodellben élő megkérdezettek 

10%-a tartozik, 18 fő. A nemek tekintetében szintén nagyobb a nők aránya 72%, mint a 
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férfiaké 23%. A jövedelmükre vonatkozóan 44% 130-250 ezer, 38% nem válaszolt. Az 

iskolai végzettségüket nézve 83% középfokú 11% szakképesítéssel rendelkezik, tehát 

alacsonyabb végzettségűek tartoznak a klaszterbe. A foglalkoztatásukra vonatkozóan 

elmondható, hogy 72% teljes munkaidős, 22% részmunkaidős alkalmazott, nincs gyesen 

lévő a klaszterben. A klasztertagok közül 56% nem volt korábban házas, jelenleg 66%-a él 

házasságban. 

A napi cikkek bevásárlása során szintén magas (61%), egyedül dönt, 38% pedig a 

párjával közösen. A nagybevásárlások esetében pontosan fordítva történik 50% párjával 

közösen dönt, 33% egyedül. A saját ruhanemű vásárlásában 83%-a klasztertagoknak 

egyedül dönt. A klasztertag párjának a ruhavásárlásában általában a párja egyedül dönt 

55%, a közös döntések ritkábbak (22%). Gyerekek ruhatárának megvásárlásában: 

kimagasló az egyedüli döntések aránya: 55%, és 33% az egész család által együtt 

meghozott döntéseké. Egy válaszadó sem jelölte be, hogy a párjával közösen vásárolnának 

a gyerekeknek, vagy döntenének ezzel kapcsolatban, továbbá a gyerekek sem dönthetnek. 

Iskoláztatással kapcsolatos pénzügyi döntések tekintetében a klasztertagok a párjukkal 

közösen döntenek (33%), továbbá 27% egyedül dönt, ez utóbbi érték kiugró az előző 

klaszterekhez képest. A párja egyedül a klasztertagok 11%-a esetében dönt, 22%-ban pedig 

együttes családi döntésről beszélünk. Családi autó vásárlása során meghozott döntések 

esetében egyenletesebb az eloszlás: 27% párommal közösen, 22%: egyedül vagy a párja 

egyedül vagy az egész család együtt. Lakóingatlannal kapcsolatos vásárlási döntések 

esetében: 50% párjával közösen, 16% a párja dönt, 11% egyedül vagy az egész család 

együtt. A nagyobb értékű ajándékok esetében a klasztertagok 61%-a a párjával közösen, 

16%-ának a párja egyedül, 11%-ban a klasztertag egyedül, vagy a család együtt dönt. 

Egyéni folyószámlával a klasztertagok 72%-a rendelkezik. Saját telefonszámláját 38%-

ban a párja fizeti, ugyanilyen arányban a párjával közösen, 22%-ban pedig a válaszadó. A 

párja telefonszámláját 33%-ban a párjával közösen, 22%-ban a párja, 11%-ban pedig a 

klasztertag egyedül fizeti. Színházba a klasztertagok 44%-a esetében a párja megy vele, 

33% az egész család együtt. A hétvégi kirándulások tekintetében a páros és páratlan hét 

között nincs különbség: 83%-ban az egész család együtt megy. Családi nyaralásokra -

belföldre és külföldre is-, az egész család együtt megy. 
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Ward Method 4 

Szabadidőmet első sorban a családommal törekszem eltölteni 3,7222 

Fontos, hogy jól informáltak legyünk a világ dolgairól 3,7222 

Szeretek kimozdulni otthonról 3,7222 

Manapság fontos, hogy képesek legyünk egyszerre több dologgal is foglalkozni 3,7222 

Fontos, hogy érezzem, mások megbecsülnek 3,6111 

Szeretek új termékeket kipróbálni 3,4444 

Gyakorlatias szemléletmódom van 3,4444 

Szeretek sokféle márkát, terméket kipróbálni 3,3889 

Úgy gondolom, fontos, hogy a partnerünkkel tartós legyen a viszony 3,2778 

Szeretem a kihívásokat, az új dolgokat és a változatosságot az életben. 3,2222 

Szívesen feláldozom az időmet jó dolgokért 3,2222 

Az estéket általában csendesen, otthon töltöm 3,1667 

Sokat aggódom magamért 3,1667 

Sokkal fontosabb, hogy legyen elegendő szabad időm, minthogy sokat keressek 3,1111 

Szabadidőmet első sorban a partneremmel igyekszem eltölteni 3,0556 

Ha elsőre nem sikerül, mindig meg kell próbálni még egyszer 3,0000 

Szeretek embereket ellenőrizni 3,0000 

A lehetőségeket akkor kell megragadni, amikor azok adódnak 2,8889 

Alapvetően szellemi beállítottságú vagyok 2,2222 

Szabadidőmet első sorban a barátaimmal törekszem eltölteni 2,2222 

A munkámat szeretem első sorban otthon végezni 2,1667 

Csak a pénzért dolgozom 2,1111 

Nem engedem a gyerekeket beleszólni, mit vásároljak 1,8889 

Ha valamit szeretnék, megveszem anélkül, hogy figyelembe venném az árát 1,8333 

Nem szeretem az embereket az életmódjuk alapján megítélni 1,7778 

A szabadságom általában otthon töltöm el 1,6667 

A munkámat gyakran kénytelen vagyok haza vinni 1,5556 

Néha olyasmit veszek magamnak, amire nincs szükségem 1,5556 

Szabadidőmet egyedül szeretem eltölteni 1,5000 

20. táblázat Negyedik klaszter 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ötödik klaszter: aggodalmaskodó bezárkózó, magának való. Partnercentrikus, a 

szabadidejét többnyire otthon tölti. Bár fontos számára partnere, de szereti egyedül tölteni 

az idejét. Sokat aggódik magáért, követi a körülötte zajló eseményeket, de nem akar azok 

aktív résztvevője lenni. A klaszterek közül ez a legkisebb (6%), 11 fő. A klaszter 

különlegessége az, hogy a férfiak aránya magasabb, mint a nőké: 64% férfi, 36% nő. 

Jövedelmüket nézve az átlagos kategóriába esnek: 72% 130-250 ezer forint/hónap. 

Iskolai végzettségüket nézve 36% felsőfokú, 36% középfokú, 18% szakképesítéssel 

rendelkezik. A klasztertagok 90%-a teljes munkaidős alkalmazott 9%-uk gyesen van. 82%-

uk házas jelenleg, 18% nem. Nagyrészt három gyereket nevelnek. A napi cikkek 

vásárlásának tekintetében az előbbi klaszterekkel szemben jellemzőbbek a közös döntések 
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45%, de 36%-a a klasztertagoknak egyedül dönt (valószínűleg  női tagok). A 

nagybevásárlások tekintetében abszolút jellemzőek a közös döntések 90%, a családdal 

együtt hozott döntés csak 10%-ot ért el. Saját ruhavásárlás: 63% egyedül dönt, 36% a 

párjával közösen (meglepően magas a közösen meghozott döntések aránya). A párom 

ruhatárának megvásárlásában legjellemzőbb 63% a közös döntés, a párja egyedül nem 

dönt, de a klasztertagok vásárolnak egyedül a párjuknak. Gyerekek ruhatárának 

megvásárlásában kiugró 45% a gyerekek döntése, a párjával közösen és az egyedüli döntés 

mindkét esetben 18%. Iskoláztatással kapcsolatos pénzügyi döntések a párjával közös 

döntések aránya 81%, 18% egyedül dönt, más választ nem adtak a klasztertagok. A családi 

autó megvásárlása egyértelműen közös döntés: 90% a párommal közösen. Lakóingatlan 

vásárlása, esetleg bérlése estében a klasztertagok 72%-a párjával közösen dönt, 18% 

egyedül, 9% a család együtt. A nagy értékű ajándékok megvásárlásával kapcsolatban 

72% a párjával együtt, ám 18% egyedül dönt. Egyéni folyószámlája 81%-nak van, 18% 

nincs. Saját telefonszámláját a klasztertagok 63%-a a párjával közösen, 18%-a saját maga 

vagy a párja fizeti. A párja telefonszámláját a párjával közösen 90%-a klasztertagoknak 

fizeti. Meglepő módon színházba 100%-ban az egész család együtt megy. A hétvégi 

kirándulások tekintetében a páros és páratlan hét között nincs különbség: 90%-ban az 

egész család együtt megy. Családi nyaralásokra az egész család együtt megy, belföldön 

és külföldön is egyaránt. 
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Ward Method 5 

Úgy gondolom, fontos, hogy a partnerünkkel tartós legyen a viszony 3,6364 

A szabadságom általában otthon töltöm el 3,5455 

Fontos, hogy érezzem, mások megbecsülnek 3,4545 

Az estéket általában csendesen, otthon töltöm 3,3636 

Sokkal fontosabb, hogy legyen elegendő szabad időm, minthogy sokat keressek 3,1818 

Szabadidőmet első sorban a családommal törekszem eltölteni 3,0909 

Szabadidőmet egyedül szeretem eltölteni 3,0909 

Fontos, hogy jól informáltak legyünk a világ dolgairól 3,0000 

Sokat aggódom magamért 3,0000 

Ha elsőre nem sikerül, mindig meg kell próbálni még egyszer 2,9091 

Szeretek kimozdulni otthonról 2,8182 

Manapság fontos, hogy képesek legyünk egyszerre több dologgal is foglalkozni 2,7273 

Alapvetően szellemi beállítottságú vagyok 2,7273 

Szeretem a kihívásokat, az új dolgokat és a változatosságot az életben. 2,6364 

Csak a pénzért dolgozom 2,5455 

Nem engedem a gyerekeket beleszólni, mit vásároljak 2,5455 

A lehetőségeket akkor kell megragadni, amikor azok adódnak 2,4545 

Gyakorlatias szemléletmódom van 2,4545 

Szeretek sokféle márkát, terméket kipróbálni 2,2727 

Szabadidőmet első sorban a partneremmel igyekszem eltölteni 2,2727 

Ha valamit szeretnék, megveszem anélkül, hogy figyelembe venném az árát 2,2727 

Szeretek új termékeket kipróbálni 2,1818 

Szívesen feláldozom az időmet jó dolgokért 2,1818 

Szabadidőmet első sorban a barátaimmal törekszem eltölteni 2,0909 

A munkámat gyakran kénytelen vagyok haza vinni 1,9091 

Néha olyasmit veszek magamnak, amire nincs szükségem 1,9091 

A munkámat szeretem első sorban otthon végezni 1,7273 

Szeretek embereket ellenőrizni 1,5455 

Nem szeretem az embereket az életmódjuk alapján megítélni 1,3636 

21. táblázat Ötödik klaszter 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Jellemző 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 5. klaszter 

klaszternagyság 18%, 32 fő 23%, 40 fő 21%, 37 fő 10%, 18fő 6%, 11fő 

nem 84% nő, 16 % férfi 80% nő, 20% férfi 60% nő, 40% férfi 72% nő, 23% férfi 36% nő, 64% férfi 

jövedelem 

ezer HUF/hó 
71-130 35% 71-130, 22% 130-250 40%  130-250, 21% 251 feletti 44% 130-250 72% 130-250, 

iskolai végzettség 68% felsőfokú 
42% középfokú, 

37% felsőfokú 
65% felsőfokú 83% középfokú 

36% felsőfokú, 

36% középfokú 

foglalkoztatottság 75% teljes munkaidős 75% teljes munkaidős 70% teljes munkaidős alkalmazott 72% teljes munkaidős alkalmazott 90% teljs munkaidős 

házasság 81% házasságban él 92% házasságban él 65% jelenleg házas 66% házas 82% házas 

napi cikk 71% egyedül dönt 65% egyedül 54% egyedül dönt 61% egyedül dönt 
45% párjával közös 

döntés 

nagybevásárlás 
59% a párjával közös 

döntés 

50% a párjával közösen 

dönt 
40% párjával közös döntés 50% a párjával közösen dönt 

90% párjával közös 

döntés 

saját ruha 81% egyedül dönt 77% egyedül dönt 64% egyedül dönt 83% egyedül dönt 63% egyedül dönt 

párja ruhája 
40% párjával közös döntés 

vagy a párom döntése 
52% a párjával közösen 

48% párja önállóan 

vagy közösen döntenek 
55% a párja egyedül dönt 

63% a párjával közösen 

dönt 

gyerekek ruhája 37% a gyerekekkel együtt 37% a gyerekekkel közösen 
37% a gyerekek egyedül 

döntenek 
55% egyedül dönt 45% a gyerekek döntenek 

iskoláztatás 68% párjával közös döntés 62% a párjával közösen 67% a párjával közösen dönt 
33% a párjával közösen dönt, 

275 egyedül dönt 

81% a párjával közösen 

dönt 

családi autó 53% párjával közös döntés 62% a párjával közösen 67% a párjával közösen dönt 
27% apárjával közösen dönt, 

22% egyedül dönt 

90% a párjával közösen 

dönt 

lakóingatlan 
59% a párjával közös 

döntés 

65% a párjával közösen 

dönt 
62% a párjával közösen dönt 50% a párjáva közösen dönt 

72% a párjával közösen 

dönt 

ajándék 
56% a párjával közös 

döntés 
62% a párjával közösen 78% a párjával közösen dönt 61% a párjával közösen dönt 

72% a párjával közösen 

dönt 

egyéni folyószámla 59% van 72% van 73% van 72% van 81% van 

saját telefonszámla 
46% saját maga, 

párjával közösen fizetik 
70% a párjával közösen 56% egyedül fizeti 38% a párja fizeti 

63% a párjával közösen 

fizetik 

párja telefonszámla 
46% a párjával közösen 

fizetik 
77% a párjával közösen 

62% a párjával közösen 

fizetik 

33% a párjával közösen 

fizetik 

90% a párjával közösen 

fizetik 

színház 
42% az egész család 

együtt megy 

57% az egész család 

együtt megy 
51% a párjával közösen megy 44% a párja megy vele 

100% a család együtt 

megy 

hétvégi kirándulás egész család együtt megy egész család együtt megy egész család együtt megy egész család együtt megy egész család együtt megy 

belföldi nyaralás egész család együtt megy egész család együtt megy egész család együtt megy egész család együtt megy egész család együtt megy 

külföldi nyaralás egész család együtt megy egész család együtt megy egész család együtt megy egész család együtt megy egész család együtt megy 

22. táblázat Klaszterek 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A mozaikcsaládok esetében történt klaszterelemzés során sem a faktorelemzés eredményeit 

használtam fel, mivel elveszítettem volna a variancia 30%-át, ezért jobbnak láttam 

visszatérni a kiindulási változókhoz. A klaszterelemzés alapját tehát nem a faktorelemzés 

adta, hanem a kiindulási változók. A mozaikcsaládok esetében is 5 olyan attitűdállítást 

azonosítottam, melyek esetében nem volt szignifikáns eltérés az egyes klaszterek között, 

így ezeket nem vettem figyelembe a klaszterek jellemzése során. 

8.2.2 Klaszterek a mozaikcsaládokban 

A mintában szereplő mozaikcsaládokat összesen 4 klaszterre bontottam. Az egyes 

klasztereket az attitűdállításokra kapott átlag alapján jellemeztem, majd elneveztem. Ezt 

követően az egyes klasztereket kereszttáblás elemzés segítségével a kérdőívben szereplő 

vásárlói magatartásra vonatkozó kérdésekkel együtt elemeztem, így pontos képet kaptam 

arról, mi jellemzi az egyes klaszterek vásárlási magatartását. A klaszterek jellemzése során 

a 2,5-nél magasabb átlagos értéket kapott eredményeket vettem figyelembe. A 

kereszttáblás elemzések esetében gyakran előfordult, hogy a válaszadók bizonyos 

kérdésekre nem válaszoltak, ezért némely esetben alacsony lett az elemszám. A négy 

klaszterből két esetben kapott a legnagyobb átlagos értéket az „Úgy gondolom, fontos, 

hogy a partnerünkkel tartós legyen a viszony” állítás. Véleményem szerint ez arra utal, 

hogy a mozaikcsaládban élők között is találunk olyan csoportokat, akiknek fontos a tartós 

párkapcsolat. Nyilván ennek oka másban keresendő, mint a hagyományos családmodellben 

élők esetében. Egy klaszter esetében a „Fontos, hogy érezzem, mások megbecsülnek” 

kijelentés szerepelt a legnagyobb átlagos értéken, továbbá egy másik klaszterben pedig a 

„Szabadidőmet első sorban a családommal törekszem eltölteni” nyilván ez esetben 

családcentrikus egyénekről van szó a klaszterben. 

8.2.3 Első klaszter: családcentrikus, aktív, hagyománytisztelő 

Az első klaszterbe tartozó egyéneknek elsősorban mások megbecsülése a fontos. 

Családcentrikusak, az élet feladataival igyekszenek megbirkózni, ha elbuknak, újra 

próbálkoznak. Számukra fontos a hagyományok és a szokások tisztelete, de nyitottak az új 

dolgokra is. A csoportba tartozók a vásárlási döntéseiket előre átgondolják, nem jellemző 

rájuk az impulzusvásárlás, inkább a racionális döntések. Gyakorlatias beállítottságúak. A 
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klaszterbe a válaszadók 43%-a tartozik, 88%-uk nő (38 fő) 11% férfi (5 fő). 93%-nak van 

saját gyereke, 7%-a nevel mostohagyereket a háztartásban. A klasztertagok 35%-a jelölte 

meg, hogy van a családon kívül élő gyerek. Havi nettó jövedelmüket tekintve 56%-uk 70-

130 ezer HUF/hó, 26%-uk pedig 130-250 ezer HUF/hó gazdálkodik. A klasztertagok 

79,1%-nak van egyéni folyószámlája. Iskolai végzettségükről elmondható, hogy 40%-uk 

felsőfokú, 30% középfokú végzettségű, tehát többségében képzett egyénekről 

beszélhetünk. A klasztertagok 58%-a volt már házas. Napi cikkek vásárlása esetén 

legnagyobb arányban a válaszadó dönt, ez fakadhat abból is, hogy jellemzően nők végzik 

ezt a feladatot, az ő arányuk magas a klaszterben. A közös döntések is megjelennek, de ez 

nem jelentős. A nagybevásárlások tekintetében más a helyzet: jellemzően közös 

döntésnek számít, a válaszadóknak 30%-a egyedül hozza meg az ilyen döntéseket. 

Ruhavásárlási szokásokat tekintve a párjuk ruhatárának vásárlása során legtöbben 

a közös döntéseket jelölték be (46,5%), de a válaszadók 40%-a esetében a párjuké a 

döntés, az egyedül döntők aránya kicsi (9,3%). A közös gyerekek ruhatárának 

összeállításában ugyanolyan arányban döntenek egyedül, közösen vagy maguk a gyerekek 

(27%). Egy háztartásban élő saját, de nem közös gyerek esetében ugyanolyan arányban 

döntenek egyedül vagy a jelenlegi párral közösen, illetve maguk a gyerekek. Itt, bár kicsi 

arányban 4,7% megjelennek a gyerek jelenleg nevelő felnőtt döntései is. A nem egy 

háztartásban élő, de saját gyereket tekintve már változatosabb eredményt kapunk: 25% 

közösen dönt, a jelenlegi párjuk szinte nem szól bele, 16% egyedül dönt, 11% a gyerek 

dönt, 7%-ban pedig a gyereket nevelő szülő. A nem egy háztartásban élő nem saját gyerek 

(tehát a párja gyereke) esetében a párjával hozott közös döntés alacsony: 2%, 11% a 

gyerek dönt, ő-akiről szó van-, 25% a felnőtt dönt, aki neveli. Iskolai döntések esetében a 

közös gyereket illetően 72%-ban közös a döntés, csupán 7% dönt egyedül. Saját, de nem 

közös gyerek esetén már árnyaltabb eredményeket kaptam: 18% egyedül, 34% közösen 

hozza meg a döntést. Az egy háztartásban élő nem saját (párja gyereke) tekintetében: 20%-

a a klasztertagoknak jelölte be a közös döntést, 7%-uk emelte ki a gyerek befolyását, 

kívülálló szülőé: 0%. Tehát az a szülő, aki nem neveli a gyereket nem szól(hat) bele az oly 

fontos, iskoláztatással kapcsolatos kérdésekbe. Azok a gyerekek, akik nem a válaszadó 

háztartásában élnek, és saját gyerekek az iskoláztatással kapcsolatos döntések esetében 

14%-a vallotta a klasztertagoknak, hogy a jelenlegi párjával közös döntéseket, 11%-uk 

esetében a kívülálló szülőé a döntéshozatal és 7%-ban találunk egyedül döntést vagy a 
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gyerek döntését. A háztartáson kívül élő nem saját gyerekek esetében a gyermeket nevelő 

szülő dönt az iskoláztatással kapcsolatos kérdésekben 18%, de nem szól(hat) bele az őt 

nem nevelő szülő. 

Családi autó vásárlása esetén a klasztertagok 74%-a írta azt, hogy az egy 

háztartásban élők döntenek, 16%-uk esetében csak a párom vesz részt a döntésben. A 

nagyobb értékű ajándékok esetében, ha a közös gyereknek vásárolják azt: közös 

döntésről van szó a klasztertagok 79%-nál, de említést kapott a saját és a párja döntése is. 

Saját, de nem közös gyerekek esetében már egy kicsit árnyaltabb a kép: 53%-a a 

klasztertagoknak együtt dönt a párjával együtt, 14%-uk egyedül. Az egy háztartásban élő 

nem saját gyerekkel kapcsolatban még kisebb az együtt döntések aránya: 23%. A nem egy 

háztartásban élő saját gyerek ajándékozása során: 25%-ban közös döntésről, 16%-ban 

pedig egyedüli döntésről van szó, míg 11%-ban a gyerek dönt A másik szülőnek, aki a 

gyermeket neveli, nincs beleszólása a vásárlási döntésbe. Ahogyan a gyermek távolodik a 

családtól és nem kötődik a válaszadóhoz, úgy egyre ritkábbá válnak a közös döntések: a 

nem egy háztartásban élő, nem saját gyerek ajándékozásánál 14%-a közös döntés, 11%-

ban a másik szülő dönt vagy 7% esetében a válaszadó egyedül. A telefonszámla fizetésével 

kapcsolatban is megoszlottak a vélemények.  A saját telefonszámláját a válaszadók 53%-

ban saját maguk fizetik, 41%-uk közösen fizetik. A párja telefonszámláját 53%-uk 

esetében a párjuk fizetik, 39%-ban közösen. Jelenlegi párjával közös gyerekek esetében: 

55%-ban közösen fizetik a jelenlegi párjával, 11% a párja fizeti. Ha az egy háztartásban élő 

saját, de nem közös gyermekről van szó, akkor: 39%-ban közösen fizetik a párjával, 7%-

ban viszont maga. Az egy háztartásban élő nem saját gyerek telefonszámlájával 

kapcsolatban adott kérdésre sokan jelölték be a nem vonatkozik rá lehetőséget, de 18%-uk 

esetében a párjával közösen fizetik azt. A nem egy háztartásban élő saját gyerek 

telefonszámlájának kifizetésébe már a háztartáson kívül élő szülő is beleavatkozik 16%-

16%-a gyereket nevelő szülő fizet, vagy közösen a párjával. Ha azonban a nem egy 

háztartásban élő, nem saját gyerekről van szó, még kisebb a nem közösen történő fizetések 

aránya: 11%, a gyereket nevelő szülő szerepe itt is meghatározó: 16%. A színházba járás 

leggyakrabban a párjukkal valósul meg: 79%, ám a közös gyerekeket a klasztertagok 65%-

a nem viszi magával. Még inkább igaz ez a saját, de nem közös gyerekre: 83% nem megy 

vele. Az egy háztartásban élő, de nem saját gyerekek esetében ez még jelentősebb: 97% 

nem viszi a színházba a gyermeket. Ha a nem egy háztartásban élő saját gyerekről van szó, 
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akkor 86%-a klasztertagoknak nem viszi magával, hasonlatosan a nem egy háztartásban 

élő nem saját gyerekkel (97%). Az, hogy a volt párjukkal mennének 100%-ban 

elképzelhetetlen. A hétvégi kirándulásokkal kapcsolatban a mozaikcsaládok esetében 

szétválasztottam a páros és a páratlan hetet, feltételezve azt, hogy a háztartáson kívül élő 

gyermek láthatása miatt van különbség az egyes hetek között. Meglepődve tapasztaltam, 

hogy ez egyáltalán nincs így, ezért az elemzés során sem mutatom be a páros és a páratlan 

hetekre adott válaszokat. Hétvégi kirándulásokra a párjukat a klasztertagok 62%-a nem 

viszi magával, ám a közös gyerek 53%-át igen (Felvetődik a kérdés, hogy a párjuk nem 

megy velük?). A háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek 67%-a nem vesz ezen 

részt. Az egy háztartásban élő, nem saját gyerekek esetében ez az arány még magasabb 

88%. Ahogyan a fentiekben bemutatott termékek esetében, úgy a kirándulásoknál is a 

háztartáson kívül élő saját gyerekek szinte nem is vesznek részt a családi hétvégi 

programokban: 93% nem. A háztartáson kívül élő nem saját gyerekekre ez még inkább 

igaz: 97% nem. A volt házastársról pedig szó sem lehet: 95% nem, miként a jelenlegi pár 

előző házastársáról sem: 100% nem. Belföldi nyaralásra klasztertagok 51%-a esetében 

nem megy velük a párjuk, míg a közös gyerek igen (72%). A nem saját gyerek esetében 

már más a helyzet: 79%-ban nem viszik a klasztertagok magukkal, a nem saját gyerekek 

esetében ez az arány még magasabb: 86%. Belföldi nyaralásra a nem velük élő gyerek 

másik szülője 100%-ban nem utazik. Külföldi nyaralásokat tekintve megállapítható, hogy 

nemleges válaszok aránya egyöntetű volt. Sem tanidőn kívül, sem tanidőben nem viszik 

magukkal a családtagokat. Tanidőn kívül a párjuk jön velük: 67% nem, hasonlatosan a 

közös gyerek esetében: 55% nem. A saját gyereket külföldi nyaralásra tanidőn kívül a 

klasztertagok 72% nem viszi, miként a nem saját gyereket sem (86%). A háztartáson kívül 

élő gyerekekre ez még inkább igaz: saját gyerek esetében 90% nem, nem saját gyerek 

esetében: 98% nem. Bármelyik fél előző partneréről is legyen szó, egyikük sem viszi 

magával: 100%-ban. Mivel a tanidőn kívüli kérdésekre is hasonlóan válaszoltak a 

klsztertagok, ezért ezek részletezésétől eltekintek. 
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Ward Method 1. 

Fontos, hogy érezzem, mások megbecsülnek 3,7907 

Ha elsőre nem sikerül, mindig meg kell próbálni még egyszer 3,7442 

Úgy gondolom, fontos, hogy a partnerünkkel tartós legyen a viszony 3,7209 

Fontos, hogy egész életünkben folyamatosan új dolgokat tanuljunk 3,6977 

Szabadidőmet első sorban a családommal törekszem eltölteni 3,6744 

Fontos, hogy jól informáltak legyünk a világ dolgairól 3,6744 

Manapság fontos, hogy képesek legyünk egyszerre több dologgal is foglalkozni 3,6512 

Fontos a hagyományok és a szokások tisztelete 3,6047 

Szeretem a kihívásokat, az új dolgokat és a változatosságot az életben. 3,5814 

A lehetőségeket akkor kell megragadni, amikor azok adódnak 3,5116 

Gyakorlatias szemléletmódom van 3,4651 

Szívesen feláldozom az időmet jó dolgokért 3,3953 

Szeretek kimozdulni otthonról 3,3721 

Szeretek új termékeket kipróbálni 3,1163 

Nem szeretem az embereket az életmódjuk alapján megítélni 3,0465 

Sok időt fordítok arra, hogy külsőm megfelelő legyen 2,9535 

Szeretek sokféle márkát, terméket kipróbálni 2,9302 

Szabadidőmet első sorban a partneremmel igyekszem eltölteni 2,9070 

Az estéket általában csendesen, otthon töltöm 2,8837 

Jobban szeretek csapatban dolgozni 2,8140 

A szabadságom általában otthon töltöm el 2,4884 

Alapvetően szellemi beállítottságú vagyok 2,4884 

Csak a pénzért dolgozom 2,4186 

Az emberek tanácsot kérnek tőlem, mielőtt új dolgokat vásárolnak 2,3488 

Szabadidőmet első sorban a barátaimmal törekszem eltölteni 2,1163 

Szeretek embereket ellenőrizni 2,0465 

Sokkal fontosabb, hogy legyen elegendő szabad időm, minthogy sokat keressek 2,0465 

Nem engedem a gyerekeket beleszólni, mit vásároljak 1,7907 

Sokat aggódom magamért 1,7907 

Néha olyasmit veszek magamnak, amire nincs szükségem 1,6744 

Ha valamit szeretnék, megveszem anélkül, hogy figyelembe venném az árát 1,6279 

Szabadidőmet egyedül szeretem eltölteni 1,1860 

23. táblázat Az első klaszterbe tartozók attitűdállításainak átlaga csökkenő sorrendbe állítva 

Forrás: Saját szerkesztés 
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8.2.4 Második klaszter: tartós párkapcsolatra törekvő, családcentrikus, passzív, 

szellemi beállítottságú 

A szabadidejét otthon szereti eltölteni, nem megy a dolgok elébe. Számára a szabadidő a 

pénzkeresetnél is fontosabb, a munkájában is inkább elvárja, hogy a dolgok 

megtörténjenek vele, mintsem elébük menne. Szellemi beállítottságúak, szívesebben 

dolgoznak egy csapatban, mint vezetőként. A klaszterbe összesen 24 fő tartozik, ebből 17 

fő nő, 5 fő pedig férfi, tehát ebben a klaszterben is nagyobb a nők aránya. 92%-uknak van 

saját gyereke, 8%-uk nevel mostohagyereket és 25%-nak van családon kívül is gyereke. 

Havi nettó jövedelmüket tekintve 58%-uk 70-130 HUF/hó között, 17%-uk 70 ezer HUF/hó 

alatti keresettel rendelkezik. Iskolai végzettségükről elmondható, hogy: 29%-29% 

rendelkezik szakképesítéssel vagy középfokú végzettséggel, és 25%-nak van felsőfokú 

végzettsége. A klasztertagok 42%-a volt házas. A klaszterre jellemző, hogy bár a 

válaszadók (jellemzően nők) vásárolják meg a napi cikkeket, de a párjukkal nagyobb 

arányban hoznak meg közös döntéseket e területen. A klasztertagokra a közös döntések a 

leginkább a nagybevásárlások esetében jellemzőek. 

Ruhaneműk vásárlása a párjuk ruhatárának esetében közel ugyanolyan arányban 

döntenek közösen, vagy a párjuk egyedül. A klasztertagoknak csak a 10% dönt ebben a 

kérdésben egyedül. A közös gyerekek ruhatárával kapcsolatban 62%-ban közösen 

döntenek, míg 16%-ban pedig egyedül. Az egy háztartásban élő saját, de nem közös gyerek 

esetében kiemelkedik a 41% egyedül döntéshozók aránya, viszont a gyerekek és a 

mostohaszülő döntése is 25%-ban szerepelt. A nem egy háztartásban élő, de saját gyerek 

ruhatárával kapcsolatban 42,%-ban egyedül döntenek, 25%-ban a jelenlegi párjával 

közösen, míg 8,3 %-ban dönthet a háztartáson kívül élő gyerek. A nem egy háztartásban 

élő nem saját gyerek (tehát a párja gyereke) esetében 4,2%-ban egyedül dönt, 8,3%-ban a 

párja dönt, 25% közösen, 8,3% a gyerek dönt, de az őt nevelő szülő nem dönthet. Iskolai 

döntések közös gyerek esetében 66%-ban közösek, saját, de nem közös gyerekek kapcsán 

már csak 54%-ban közös, és 37%-ban egyedüli döntés, 8,3% a gyerek döntése. Az egy 

háztartásban élő, nem saját (párja gyereke) esetében inkább az édes szülőé a döntés, mint a 

mostoháé (29% a párja dönt, 20% közös döntés) míg a gyermek másik szülőjének nincs 

beleszólása. A háztartáson kívül élő gyerekek tekintetében mást tapasztalunk a saját 

gyerekkel kapcsolatos iskolai döntések esetében: 20%-ban közös döntés, 8%-ban egyedüli 

vagy a gyerek is beleszólhat. A nem egy háztartásban élő nem saját gyerekkel 
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kapcsolatban a legnagyobb arányt a gyereket jelenleg nevelő felnőtt teszi ki: 20%, a 

jelenlegi párja dönt: 16%-ban, a közös döntések: 12%-ra jellemzőek. A klasztertagok 75%-

ának van egyéni folyószámlája. 

Családi autó vásárlása esetén  54%-ban az egyháztartásban élők vesznek részt, ám 

ebben a klaszterban nagynak mondható a csak a párjuk által meghozott döntés: 37%, de, - 

bár kis mértékben- mégis figyelembe veszik a családon kívül élő gyereket is a 

döntéshozásban. A nagy értékű ajándék vásárlása közös gyereknek: közös döntés 79%, 

meglepő módon nem fordul elő saját, vagy a párja döntése. A saját, de nem közös gyerek 

esetében 66%-ban közös döntés, 16%-ban egyedüli, a gyerek nem dönt. Az egy 

háztartásban élő nem saját gyerek ajándékvásárlása kapcsán 41%-ban közös döntést 

hoznak meg a klasztertagok, 16%-ban a jelenlegi párjuk dönt, tehát a szülő. A nem egy 

háztartásban élő saját gyerek esetében már nagyobb a párjuk által meghozott döntések 

aránya: 37%, 8% egyedül dönt, és nincs más opció, se gyerek, se másik szülő nem dönthet. 

A nem egy háztartásban élő, nem saját gyerek ajándékvásárlása kapcsán: 37% közös 

döntés, 25%-ban a gyereket nevelő felnőtt dönt. A telefonszámla fizetése, ha saját 

számláról van szó 62%-ban közös fizetés, 33%-ban pedig a válaszadó maga fizeti. A párja 

telefonszámláját 62%-ban közösen, 22%-ban a párja fizeti. A jelenlegi párjával közös 

gyerekek esetében jellemzőbb a közösen történő fizetés: 62%, miként az egy háztartásban 

élő saját, de nem közös gyermek esetében is: 62% a párjával közösen, 30%-ban a 

klasztertag saját maga. Az egy háztartásban élő nem saját gyerek esetében a közösen 

történő fizetés már kevésbé jellemző: 29% közösen, 12%-ban a párja. A nem egy 

háztartásban élő saját gyerek telefonszámláját a klasztertagok 33%-a a párjával közösen 

fizeti, míg a nem egyháztartásban élő nem saját gyerekét pedig 20%-ban a gyereket nevelő 

szülő, 16%-ban pedig közösen fizetik, csak 8% egyedül. A színházba járásra az jellemző, 

hogy a párjukkal megy a klasztertagok jelentős része 75%, de a család édes, mostoha, vagy 

a családon kívül élő édes vagy mostohagyereket sem viszik magukkal. A közös gyerekek 

66%-a nem megy, a saját, de nem közös gyerek 70%-a nem megy, az egy háztartásban élő, 

nem saját gyerek 87%-a nem megy. A családon kívül élő saját gyerek 95%-a és a családon 

kívül élő nem saját gyerekek 96%-a nem kíséri a klasztertagokat el a színházba. Különösen 

igaz ez a volt párjukra is: 96% nem. A hétvégi kirándulásokkal kapcsolatban a 

mozaikcsaládok esetében a kérdőívben szétválasztottam a páros és a páratlan hetet, 

feltételezve azt, hogy a háztartáson kívül élő gyermek láthatása miatt van különbség az 
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egyes hetek között. Meglepődve tapasztaltam, hogy ez egyáltalán nincs így, ezért az 

elemzés során sem mutatom be külön a páros és a páratlan hetekre adott válaszokat. 

Hétvégi kirándulásokra a párjukat a klasztertagok 58%-a nem viszi magával, ám a közös 

gyerek 70%-át nem. A háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek 50%-50% igen-nem. 

Az egy háztartásban élő, nem saját gyerekek esetében ez az arány még magasabb 79%. 

Ahogyan a fentiekben bemutatott termékek esetében, úgy a kirándulásoknál is a 

háztartáson kívül élő saját gyerekek szinte nem is vesznek részt a családi hétvégi 

programokban: 95% nem. A háztartáson kívül élő nem saját gyerekekre ez még ugyanígy 

igaz: 95% nem. A volt házastársról pedig szó sem lehet: 95% nem, miként a jelenlegi pár 

előző házastársáról sem: 96% nem. 

Belföldi nyaralásra klasztertagok felével megy a párja, míg a közös gyerek nem 

(58%). A nem saját gyerek esetében már más a helyzet: 79%-ban nem viszik a 

klasztertagok magukkal, a nem saját gyerekek esetében ez az arány még magasabb: 86%. 

Belföldi nyaralásra a nem velük élő gyerek másik szülője 96%-ban nem utazik. 

Külföldi nyaralásokat tekintve megállapítható, hogy nemleges válaszok aránya 

egyöntetű volt. Sem tanidőn kívül, sem tanidőben nem viszik magukkal a családtagokat. 

Tanidőn kívül a párjuk jön velük: 70% nem, hasonlatosan a közös gyerek esetében: 75% 

nem. A saját gyereket külföldi nyaralásra tanidőn kívül a klasztertagok 58%-a nem viszi, 

miként a nem saját gyereket sem (87%). A háztartáson kívül élő gyerekekre ez még inkább 

igaz: saját gyerek esetében 96% nem, nem saját gyerek esetében: 96% nem. Bármelyik fél 

előző partneréről is legyen szó, egyikük sem viszi magával: 96%-ban. Mivel a tanidőn 

kívüli kérdésekre is hasonlóan válaszoltak a klasztertagok, ezért ezek részletezésétől 

eltekintek. 
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Ward Method 2. 

Úgy gondolom, fontos, hogy a partnerünkkel tartós legyen a viszony 3,7917 

Szabadidőmet első sorban a családommal törekszem eltölteni 3,7500 

Manapság fontos, hogy képesek legyünk egyszerre több dologgal is foglalkozni 3,5417 

Fontos, hogy jól informáltak legyünk a világ dolgairól 3,5417 

A szabadságom általában otthon töltöm el 3,5000 

Fontos, hogy egész életünkben folyamatosan új dolgokat tanuljunk 3,5000 

Az estéket általában csendesen, otthon töltöm 3,3750 

Ha elsőre nem sikerül, mindig meg kell próbálni még egyszer 3,3750 

Fontos, hogy érezzem, mások megbecsülnek 3,2917 

Alapvetően szellemi beállítottságú vagyok 3,1667 

Szívesen feláldozom az időmet jó dolgokért 3,0417 

Gyakorlatias szemléletmódom van 3,0000 

Fontos a hagyományok és a szokások tisztelete 2,9583 

Sokkal fontosabb, hogy legyen elegendő szabad időm, minthogy sokat keressek 2,7500 

Szeretem a kihívásokat, az új dolgokat és a változatosságot az életben. 2,7500 

Szeretek kimozdulni otthonról 2,7083 

Nem szeretem az embereket az életmódjuk alapján megítélni 2,6250 

Jobban szeretek csapatban dolgozni 2,5833 

Az emberek tanácsot kérnek tőlem, mielőtt új dolgokat vásárolnak 2,1667 

Szeretek embereket ellenőrizni 2,0833 

Csak a pénzért dolgozom 2,0417 

Szeretek új termékeket kipróbálni 1,9583 

Sokat aggódom magamért 1,9583 

Nem engedem a gyerekeket beleszólni, mit vásároljak 1,6667 

Szeretek sokféle márkát, terméket kipróbálni 1,6250 

Szabadidőmet egyedül szeretem eltölteni 1,5833 

Ha valamit szeretnék, megveszem anélkül, hogy figyelembe venném az árát 1,5417 

Szabadidőmet első sorban a barátaimmal törekszem eltölteni 1,5000 

Néha olyasmit veszek magamnak, amire nincs szükségem 1,4167 

24. táblázat A második klaszterbe tartozók attitűdállításainak átlaga csökkenő sorrendbe állítva 

Forrás: Saját szerkesztés 
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8.2.5 Harmadik klaszter: családcentrikus, aktív gyakorlatias 

Kiemelkedően családcentrikus, aktív, és újdonságkedvelő klaszterről beszélünk. Az 

innováció iránt nyitottak, szívesen és gyakran próbálnak ki új termékeket és márkákat is, 

nem nevezhetőek márkahűnek. Szabadidejüket is szívesen töltik el az otthonukból 

kimozdulva, de a családjukkal. Számukra fontos a pénz, vásárlási döntéseikben 

impulzusvásárlók. A klaszterbe 14 fő tartozik, ebben nagyobb a férfiak aránya, mint a 

nőké: 78%-uk férfi, 21%-uk nő. 93% van saját gyereke, 7%-uk rendelkezik 

mostohagyerekkel. 21%-nak van a családon kívül élő gyereke. Havi nettó jövedelmüket 

tekintve 50%-nak van 70-130 ezer HUF/hó, 28% 131-250 ezer HUF/hó fizetése. Iskolai 

végzettségükkel kapcsolatban elmondható, hogy 35-35% szakképesítés vagy középfokú 

végzettségű és 21% felsőfokú végzettséggel rendelkező alkotja a klasztert. Házas a 

klasztertagok közül 71%-uk volt. A válaszadók fele hoz döntéseket a napi cikkek vásárlása 

tekintetében, vagy a jelenlegi párjuk teszi ezt meg. A klasztertagok a nagybevásárlások 

esetében jellemzően közösen döntenek, vagy a párjuk dönt, kisebb arányban hoznak meg 

saját döntéseket (21%). A közös döntéseket kétszer annyian jelölték be, mint az egyedül 

meghozottakat. A jellemzően férfiak alkotta klaszter tagjai közösen, vagy a párjuk egyedül 

dönti el, milyen lesz a ruhatára. A közös gyerekek ruhatárának vásárlásában 57% közösen 

dönt, 21% egyedül, és 14%-ban pedig a párjuk. Egy háztartásban élő saját, de nem közös 

gyerek esetében ugyanolyan arányban jelölték meg az egyedül, a párjuk és a közösen 

meghozott döntéseket. A nem egy háztartásban élő, de saját gyerek tekintetében 7,1% 

egyedül dönt, 14%-ban a jelenlegi párja, 42%-ban a párjával közösen, csupán 7%-ban dönt 

a gyerek. A nem egy háztartásban élő nem saját gyerek (tehát a párja gyereke esetében): 

7,1% egyedül dönt, 21% a párja, 42% a párjával közösen dönt, megjelenik a másik szülő 

által meghozott döntés is: 14%-ban, ám a gyerek nem dönthet. 

Iskolai döntések kapcsán, ha a közös gyerekről van szó 43%-ban egyedül dönt, 

14% a párja, 35% közös döntés. Tehát a saját döntések jellemzőbbek, mint a közösek. 

Saját, de nem közös gyerek esetében 14%-ban egyedül dönt, 28-28% párja vagy közösen. 

Az egy háztartásban élő nem saját (párja gyereke) iskoláztatásával kapcsolatban 28%-ban a 

párja dönt, 42% közös döntés. A nem egy háztartás, saját gyerek: 28%-ot tesz ki a párja 

által meghozott és a közös döntés, de 14%-ban a gyerek dönt, 7% a gyereket nevelő 

felnőtt. A nem egy háztartásban élő nem saját gyerek iskoláztatásával kapcsolatban: 28%-

ban a jelenlegi párja dönt, 30%-ban közösen döntenek, csak 7%-ban szól bele a 
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gyereket nevelő felnőtt. A klasztertagok 78%-ának van egyéni folyószámlája. Családi 

autó vásárlása esetén: jellemzően a párjuk dönt 57% (ez roppan érdekes, főleg, ha 

figyelembe vesszük, hogy döntően férfiak teszik ki a klasztert), de közös döntések is 

vannak (35%), ám a családon kívül élő gyereket nem veszik figyelembe. Nagy értékű 

ajándék megvásárlása közös gyereknek: közös döntés 57%, 21%-ban egyedül döntés, 7%-

ban a párja dönt. Saját, de nem közös gyerek ajándékozásával kapcsolatban elmondható: 

42%-ban közös döntés, 21% egyedül, 14%-ban a gyerek dönt. Egy háztartásban élő nem 

saját gyerek: 35% közös döntés, 28% a párja dönt (jelentősebb az édes szülő által 

meghozott döntés, ha a párja gyerekéről van szó), és 14%-a a klasztertagoknak bevonja a 

gyereket is. A nem egy háztartásban élő saját gyerek ajándékvásárlásával kapcsolatban 

28%-a a klasztertagoknak a párjával közösen hoz döntést, 21%-uk egyedül, 14%-ban a 

gyerek, 7% pedig a másik szülő dönt. A nem egy háztartás, nem saját gyerek: 42%-ának 

esetében a párja dönt, 14%-nál közösen döntenek. 

A telefonszámla fizetésével kapcsolatban elmondható, hogy 76%-a a 

klasztertagoknak maga fizeti azt, 21% közösen fizetik. Párja telefonszámláját 64%-ban a 

párja fizeti, 21% közösen. Tehát a számlafizetés kapcsán elmondható, hogy mindenki fizeti 

a sajátját. A jelenlegi párjával közös gyerekek esetében: 35%-ban közösen fizetik, 28%-

ban egyedül fizeti a klasztertag, és 21%-uknál a párja fizeti. Az egy háztartásban élő saját, 

de nem közös gyermek számláját: 36%-36%-ban saját maga vagy a párjával közösen 

állják. Az egy háztartásban élő nem saját gyerek telefonszámláját: 28%-ban közösen, 21-

21% egyedül vagy a párja fizeti. A nem egy háztartásban élő saját gyerek telefonszámláját 

a klasztertagok 35%-a maga fizeti, 28%-uk közösen, 14%-ban a gyerek maga. A nem 

egyháztartás, nem saját gyerek telefonszámlájának kifizetésében megjelenik az őt nevelő 

szülő szerepe: 21%, de 28%-ban a párjával közösen fizetik azt, vagy a 14%-uk esetében a 

párja fizeti. A színházba járásra hasonlóan az jellemző, hogy a párjukkal mennek (57%), 

a gyermekeket függetlenül attól, hogy édes, vagy mostohagyerek, a háztartásban él vagy 

azon kívül, nem viszik magukkal. A közös gyerekek esetében 71%-ban nem megy vele, 

saját, de nem közös gyerek: 85%-uk nem viszi magával, miként a nem saját gyerekeket 

sem (92%). A háztartáson kívül élő saját vagy mostohagyerekek egyáltalán nem tartanak 

velük: 100%. 

A hétvégi kirándulásokkal kapcsolatban a mozaikcsaládok esetében 

szétválasztottam a páros és a páratlan hetet, feltételezve azt, hogy a háztartáson kívül élő 
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gyermek láthatása miatt van különbség az egyes hetek között. Meglepődve tapasztaltam, 

hogy ez egyáltalán nincs így, ezért az elemzés során sem mutatom be a páros és a páratlan 

hetekre adott válaszokat. Hétvégi kirándulásokra a párjukat a klasztertagok 92%-a nem 

viszi magával, továbbá a közös gyerek 57%-át sem viszik magukkal. A háztartásban élő 

saját, de nem közös gyerekek 64%-a nem vesz ezen részt. Az egy háztartásban élő, nem 

saját gyerekek esetében ez az arány még magasabb, 100%. Ahogyan a fentiekben 

bemutatott termékek esetében, úgy a kirándulásoknál is a háztartáson kívül élő saját 

gyerekek szinte nem is vesznek részt a családi hétvégi programokban: 100% nem. A 

háztartáson kívül élő nem saját gyerekekre ez még inkább igaz: 100% nem. A volt 

házastársról pedig szó sem lehet: 100% nem, miként a jelenlegi pár előző házastársáról 

sem: 100% nem. Ez a fajta teljes elzárkózás talán annak is betudható, hogy nagyrészt 

férfiak teszik ki a klasztert. 

Belföldi nyaralásra klasztertagok 78%-a esetében nem megy velük a párjuk, mint a 

közös gyerek sem (64%). A saját gyerek esetében 92%-ban nem viszik a klasztertagok 

magukkal, a nem saját gyerekek esetében ez az arány még magasabb: 96%. Belföldi 

nyaralásra a nem velük élő gyerek másik szülője 100%-ban nem utazik. 

Külföldi nyaralásokat tekintve megállapítható, hogy nemleges válaszok aránya 

majdnem egyöntetű volt. Sem tanidőn kívül, sem tanidőben nem viszik magukkal a 

családtagokat. Tanidőn kívül a párjuk jön velük: 50%-50% igen-nem, a közös gyerek 

esetében: 79% nem. A saját gyereket külföldi nyaralásra tanidőn kívül a klasztertagok 72% 

nem viszi, miként a nem saját gyereket 50%-50%-ban viszik magukkal. A háztartáson 

kívül élő gyerekekre ez még inkább igaz: saját gyerek esetében 86% nem, nem saját gyerek 

esetében: 100% nem. Bármelyik fél előző partneréről is legyen szó, egyikük sem viszi 

magával: 100%-ban. Mivel a tanidőn kívüli kérdésekre is hasonlóan válaszoltak a 

klsztertagok, ezért eltekintek ezek részletezésétől. 
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Ward Method 3. 

Szabadidőmet első sorban a családommal törekszem eltölteni 3,3571 

Fontos, hogy érezzem, mások megbecsülnek 3,2857 

Szeretek kimozdulni otthonról 3,0714 

Szeretek sokféle márkát, terméket kipróbálni 3,0714 

Szeretem a kihívásokat, az új dolgokat és a változatosságot az életben. 3,0714 

Manapság fontos, hogy képesek legyünk egyszerre több dologgal is foglalkozni 3,0000 

Gyakorlatias szemléletmódom van 3,0000 

Fontos, hogy jól informáltak legyünk a világ dolgairól 2,7857 

Fontos, hogy egész életünkben folyamatosan új dolgokat tanuljunk 2,7143 

Néha olyasmit veszek magamnak, amire nincs szükségem 2,6429 

Szeretek új termékeket kipróbálni 2,6429 

Csak a pénzért dolgozom 2,5714 

Ha valamit szeretnék, megveszem anélkül, hogy figyelembe venném az árát 2,5714 

Úgy gondolom, fontos, hogy a partnerünkkel tartós legyen a viszony 2,5000 

Ha elsőre nem sikerül, mindig meg kell próbálni még egyszer 2,4286 

Szeretek embereket ellenőrizni 2,4286 

Fontos a hagyományok és a szokások tisztelete 2,4286 

Sokat aggódom magamért 2,4286 

Szívesen feláldozom az időmet jó dolgokért 2,2857 

Az estéket általában csendesen, otthon töltöm 2,2143 

Szabadidőmet első sorban a barátaimmal törekszem eltölteni 2,2143 

Az emberek tanácsot kérnek tőlem, mielőtt új dolgokat vásárolnak 2,1429 

Jobban szeretek csapatban dolgozni 2,1429 

Nem engedem a gyerekeket beleszólni, mit vásároljak 2,0714 

Nem szeretem az embereket az életmódjuk alapján megítélni 2,0714 

Sokkal fontosabb, hogy legyen elegendő szabad időm, minthogy sokat keressek 2,0000 

A szabadságom általában otthon töltöm el 2,0000 

Szabadidőmet egyedül szeretem eltölteni 1,7857 

Alapvetően szellemi beállítottságú vagyok 1,4286 

25. táblázat A harmadik klaszterbe tartozók attitűdállításainak átlaga csökkenő sorrendbe állítva 

Forrás: Saját szerkesztés 

8.2.6 Negyedik klaszter: partnerközpontú, passzív, fontos számára a külvilág 

véleménye 

A klasztertagok jellemzően otthonülők, elsősorban a párjuk a fontos számukra. Nem 

szeretik kipróbálni az újdonságokat. Vezető típusok, nem csapatjátékosok, vásárlási 

döntéseiket is racionálisan hozzák meg, nem impulzusok alapján. Kitartóak, képesek a 

nehézségekkel szembenézni. A klasztert 21 fő alkotja, ebből 18 fő nő, 3 férfi, tehát a nők 

túlsúlya jellemző. 95%-nak van saját gyereke, 5%-nak mostohagyereke, a családon kívül 

nevelődő gyerekek aránya viszonylag nagy: 38%.  Jövedelmi viszonyaikat figyelembe 

véve elmondható, hogy 42%-uk 70-130 ezer HUF/hó, 19%-uk 70 ezer HUF/ hó alatti, 
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19%-uk 130-250 ezer HUF/ hó fizetésből gazdálkodik. Iskolai végzettségüket tekintve 

47%-uk középfokú, 42%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Házas 62%-uk volt. A 

napi cikkek vásárlása a válaszadó feladata, de ugyanolyan arányban (14%) megjelenik a 

párjuk által meghozott vásárlási döntések és a közös döntések is. A klaszertagok szinte 

ugyanolyan arányban hoznak meg döntéseket a nagybevásárlások esetében saját maguk, 

vagy a párjukkal közösen, és feleannyian jelölték be a párjuk által meghozott döntéseket. A 

negyedik klaszterre is inkább a közös döntések a jellemzőek a párjuk ruhatárának 

összeállítása esetében. Közös gyerek ruhatára: 52%-uk esetében közös döntés, 28%-nál 

egyedüli döntés, 9,5% a párja dönt. Az egy háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek 

ruhavásárlásában jellemzőek a közös döntések: 38%, 19%-ban a klasztertag egyedül dönt, 

9,5% pedig a jelenlegi párjuk, vagy a gyerek. A nem egy háztartásban élő, de saját gyerek 

14%-ban egyedül dönt, 19% a jelenlegi párjával közösen, itt a legkisebb a gyerek 

beleszólása: 4%. A nem egy háztartásban élő nem saját gyerek (tehát a párja gyereke 

ruhavásárlásában nem dönt egyedül, nem dönt a párja, 23% közösen döntenek, 9,5%-ban a 

gyerek, 28%-ban a felnőtt dönt, aki neveli. Iskolai döntések a közös gyerekek esetében: 

38%-ban egyedüli dönt, vagy párjával közösen, 14%-ban a párja dönt. Saját, de nem közös 

gyerek: 33% egyedül dönt, 33% a közös döntések aránya, amely kisebb, mint az előző 

esetben, továbbá 14%-ban a párja dönt. Az egy háztartásban élő nem saját (párja gyereke) 

iskoláztatásával kapcsolatban 19% egyedül dönt, 19% a párja dönt, 19% a közös döntés, 

egyedül itt jelenik meg a kívülálló szülő döntése 4,8%. A nem egy háztartásban élő, de 

saját gyerek iskoláztatásával kapcsolatos kérdésekben 9,5%-ban egyedül dönt, 14% közös 

döntés, 19% a gyereket nevelő felnőtt dönt. A nem egy háztartásban élő nem saját 

gyerekek kapcsán a klasztertagok 23%-a hoz meg közös döntést, 33,3%-uk esetében pedig 

a gyereket nevelő felnőtt dönt. A klasztertagok 76%-nak van egyéni folyószámlája. 

Családi autó vásárlása esetén jellemző a közös döntés: 64%, 14%-uk esetében csak maga 

vesz részt, a családon kívüli gyereket nem veszik figyelembe. A közös gyereknek szánt 

nagy értékű ajándék közös döntés (57%), de 28%-uk egyedül dönt. Saját, de nem közös 

gyerekek esetében 42% közös döntés, 33%-uk egyedül dönt, de a gyerek nem hozhat meg 

döntést. Az egy háztartásban élő nem saját gyereknek szánt ajándékvásárlás során 42%-ban 

közös döntés, 14%-ban a párja hoz döntést. A nem egy háztartásban élő saját vagy 

mostohagyerek kapcsán eléggé alacsony a közös döntések aránya: 9%. A párja gyereke 

kapcsán jellemző a párja döntése: 14%. A telefonszámla kifizetésével kapcsolatban 

elmondható, hogy saját maga fizeti 71%-ban, 19%-ban a párja fizeti. Párja 
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telefonszámláját 66%-ban a párja fizeti, 19%-uk jelölte azt, hogy egyedül fizeti a párjáét. 

Jelenlegi párjával közös gyerekek esetében 47%-uk közösen fizeti a számlát, míg 14%-uk 

egyedül. Az egy háztartásban élő saját, de nem közös gyermek telefonszámláját 38%-ban 

közösen, 14%-ban pedig saját maga fizeti a klasztertag. Az egy háztartásban élő nem saját 

gyerek telefonszámláját jellemzően közösen fizetik a szülők 33%, de előfordul, hogy az 

édes szülő teszi azt (14%-ban a párja). A nem egy háztartásban élő saját gyerek esetében 

megjelenik a gyereket nevelő szülő, 19%-ban ő fizeti a számlát, 9,5%-9,5%-ban pedig 

egyedül vagy a párja fizeti. A nem egyháztartásban élő, nem saját gyerek telefonszámláját 

nagyrészt a gyereket nevelő szülő fizeti - 47% vagy a párja 14%. Ebben a klaszterben volt 

a legnagyobb azok aránya, akik a párjukkal mennek színházba: 100%. A gyerekeket ők 

sem viszik magukkal: közös gyerekek esetében 81%-ban nem, saját, de nem közös gyerek 

esetében 90%-ban nem, nem saját gyerek esetében 90%-ban nem, nem egy háztartásban 

élő saját gyerek esetében 100% nem, nem egy háztartásban élő, nem saját gyerek esetében 

100% nem. Természetesen a volt párjukkal sem mennek (100%). A hétvégi 

kirándulásokkal kapcsolatban a mozaikcsaládok esetében szétválasztottam a páros és a 

páratlan hetet, feltételezve azt, hogy a háztartáson kívül élő gyermek láthatása miatt van 

különbség az egyes hetek között. Meglepődve tapasztaltam, hogy ez egyáltalán nincs így, 

ezért az elemzés során sem mutatom be a páros és a páratlan hetekre adott válaszokat. 

Hétvégi kirándulásokra a párjukat a klasztertagok 81%-a magával, miként a közös gyereket 

is 57%. A negyedik klaszter tagjaira jellemző egyedül a hagyományos családok esetében 

megfigyelt magatartás, miszerint a kirándulásokra együtt mennek el a szülők a 

gyerekekkel. A háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek 52%-a részt vesz, míg a nem 

saját gyerekek nem: 76%. Ahogyan a fentiekben bemutatott termékek esetében, úgy a 

kirándulásoknál is a háztartáson kívül élő saját gyerekek szinte nem is vesznek részt a 

családi hétvégi programokban: 95% nem. A háztartáson kívül élő nem saját gyerekekre is 

igaz: 95% nem. A volt házastársról pedig szó sem lehet: 100% nem, miként a jelenlegi pár 

előző házastársáról sem: 100% nem. Úgy vélem, hogy ebben a mozaikcsalád típusban élők 

törekszenek leginkább arra, hogy a látható fogyasztású termékek esetében a klasszikus 

családmodellt mutassák a külvilág felé leginkább. Ebbe pedig a családon kívül élő gyerek 

és a másik szülő már nem fér bele. Belföldi nyaralásra klasztertagok 76%-a esetében 

megy együtt a párjával és a közös gyerekek is velük tartanak igen (66%). A saját, de nem 

közös gyerek esetében már más a helyzet: 76%-ban nem viszik a klasztertagok magukkal, 

a nem saját gyerekek esetében ez az arány még magasabb: 79%. Belföldi nyaralásra a nem 
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velük élő gyerek másik szülője 100%-ban nem utazik. Külföldi nyaralásokat tekintve 

ebben a klaszterben tapasztaltam egyedül, hogy igen válaszok is születtek nagyobb 

arányban, mint a nemlegesek. A párjukat 66%-ban viszik magukkal a nyaralás során, 

miként a közös gyereket is: 57%. Az ezt követőekben nemleges válaszokat adtak a 

klasztertagok: a saját gyereket 52%-ban nem viszik magukkal, a nem saját gyereket 71%-

ban, a nem egy háztartásban élő saját gyereket 90%-ban, a nem saját gyereket pedig 95%-

ban nem viszik magukkal a klasztertagok. Miként az előbbi három klaszter esetében, úgy 

ebben is jellemző a tagokra, hogy sem a saját, sem pedig a párjuk előző társát nem viszik 

magukkal (100%). 

Ward Method 4. 

Úgy gondolom, fontos, hogy a partnerünkkel tartós legyen a viszony 3,8571 

Fontos, hogy érezzem, mások megbecsülnek 3,7619 

Ha elsőre nem sikerül, mindig meg kell próbálni még egyszer 3,7619 

Fontos, hogy egész életünkben folyamatosan új dolgokat tanuljunk 3,7143 

Fontos, hogy jól informáltak legyünk a világ dolgairól 3,7143 

Manapság fontos, hogy képesek legyünk egyszerre több dologgal is foglalkozni 3,5714 

Az estéket általában csendesen, otthon töltöm 3,3810 

A szabadságom általában otthon töltöm el 3,3810 

Szeretek kimozdulni otthonról 3,2857 

Szabadidőmet első sorban a családommal törekszem eltölteni 3,2381 

Szeretek embereket ellenőrizni 3,2381 

Szívesen feláldozom az időmet jó dolgokért 3,1905 

Jobban szeretek csapatban dolgozni 3,1905 

Gyakorlatias szemléletmódom van 3,1905 

Alapvetően szellemi beállítottságú vagyok 3,1905 

Szeretem a kihívásokat, az új dolgokat és a változatosságot az életben. 3,1429 

Fontos a hagyományok és a szokások tisztelete 3,0476 

Csak a pénzért dolgozom 3,0476 

Az emberek tanácsot kérnek tőlem, mielőtt új dolgokat vásárolnak 3,0000 

Sokat aggódom magamért 2,9524 

Szeretek sokféle márkát, terméket kipróbálni 2,9524 

Szeretek új termékeket kipróbálni 2,9524 

Nem szeretem az embereket az életmódjuk alapján megítélni 2,8095 

Szabadidőmet elsősorban a barátaimmal törekszem eltölteni 2,7143 

Sokkal fontosabb, hogy legyen elegendő szabad időm, minthogy sokat keressek 2,6667 

Nem engedem a gyerekeket beleszólni, mit vásároljak 2,6190 

Néha olyasmit veszek magamnak, amire nincs szükségem 2,2381 

Ha valamit szeretnék, megveszem anélkül, hogy figyelembe venném az árát 2,1429 

Szabadidőmet egyedül szeretem eltölteni 2,0000 

26. táblázat A negyedik klaszterbe tartozók attitűdállításainak átlaga csökkenő sorrendbe állítva 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Jellemző 1 2 3 4 

klaszternagyság 43% 24 fő 14 fő 21 fő 

nem 88% nő, 11% férfi 17 fő nő, 5 fő férfi 78% férfi, 21% nő 18 fő nő, 3 fő férfi 

jövedelem ezer HUF/hó 56% átlagosan 70-130 ezer Ft/hó 58% 70-130 ezer Ft/hó 50% 70-130 ezer Ft/hó 42% 70-130 ezer Ft/hó 

iskolai végzettség 40% felsőfokú végzettség 
29% szakképesítés, 29% 

középfokú végzettség 

35% szakképesítés, 35% 

középfokú végzettség 
47% középfokú végzettség 

házasság 58% volt már házas 42% volt már házas 71% volt már házas 62% volt már házas 

napi cikk 79% egyedül 70,8% egyedül 
50% egyedül, 50 % párral 

közös döntés 

66,7% egyedül, 14% párral közös 

döntés, 14% párral közös döntés 

nagybevásárlás 58,1% párral közös döntés 83,3% párral közös döntés 51%párral közös döntés 
42,9% egyedül vagy 38,1% párral 

közös döntés 

R
u

h
av

ás
ár

lá
s 

saját ruha 88,4% egyedül 75% egyedül 
42,9% egyedül 

42,9% párral közös döntés 
81% egyedül 

párja ruhája 46,5% párral közös döntés 50% párral közös döntés 43% párral közös döntés 47,6% párral közös döntés 

A jelenlegi párommal közös 

gyerek/ek ruhatárának 

vásárlásában 

27% egyedül, 

27% párral közös döntés, 

27% maguk a gyerekek 

62% párral közös döntés 57% párral közös döntés 52% párral közös döntés 

A velem egy háztartásban élő, 

saját, de nem közös gyerek/ek 

ruhatárának vásárlásában 

27% egyedül,27% párral közös 

döntés,27% maguk a gyerekek 
41% egyedül 

28% egyedül, 28% párral 

közös döntés,28% pár dönt 
38% párral közös döntés 

A velem nem egy háztartásban 

élő saját gyerek/ek ruhatárának 

vásárlásában 

25% párral közös döntés 42% egyedül 42% párral közös döntés 19% párral közös döntés 

A velem nem egy háztartásban 

élő nem saját gyerek/ek 

ruhatárának vásárlásában 

25% a gyermeket nevelő 

felnőtt 
25% párral közös döntés 42% párral közös döntés 

28% a gyermeket nevelő felnőtt 

dönt 

is
k

o
lá

zt
at

ás
 A jelenlegi párommal közös 

gyerek/ek esetében 
72% párral közös döntés 66% párral közös döntés 43% egyedül 

38% egyedül 

38% párral közös döntés 

A velem egy háztartásban élő, 

saját, de nem közös gyerek/ek 

esetében 

34% párral közös döntés 54% párral közös döntés 
28% pár dönt, 28% párral 

közös döntés 

33% egyedül 

33% párral közös döntés 
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A velem egy háztartásban élő, 

nem saját gyerek/ek esetében 
20% párral közös döntés 29% jelenlegi párom dönt 42% párral közös döntés 

19% egyedül, 19% pár dönt, 19% 

párral közös döntés 

A velem nem egy háztartásban 

élő saját gyerek/ek esetében 
14% párral közös döntés 20% közös döntés 

28% pár dönt 

28% párral közös döntés 
19% a gyermeket nevelő felnőtt 

A velem nem egy háztartásban 

élő nem saját gyerek/ek 

esetében 

18% gyermeket nevelő felnőtt 

dönt 

20% gyermeket nevelő 

felnőtt dönt 
30% párral közös döntés 33,3% a gyermeket nevelő felnőtt 

családi autó 
74% az egy háztartásban élők 

döntenek 

54% az egy háztartásban 

élők döntenek 
57% pár dönt 

64% az egy háztartásban élők 

döntenek 

aj
án

d
ék

 

A jelenlegi párommal közös 

gyerek/ek esetében 
79% párral közös döntés 79% párral közös döntés 57% párral közös döntés 57% párral közös döntés 

A velem egy háztartásban élő, 

saját, de nem közös gyerek/ek 

esetében 

53% párral közös döntés 66% párral közös döntés 42% párral közös döntés 42% párral közös döntés 

A velem egy háztartásban élő, 

nem saját gyerek/ek esetében 
23% párral közös döntés 41% párral közös döntés 35% párral közös döntés 42% párral közös döntés 

A velem nem egy háztartásban 

élő saját gyerek/ek esetében 
25% párral közös döntés 37% párral közös döntés 28% párral közös döntés 19% a gyereket nevelő felnőtt dönt 

A velem nem egy háztartásban 

élő nem saját gyerek/ek 

esetében 

14% párral közös döntés 37% párral közös döntés 42% pár dönt 14% pár dönt 

egyéni folyószámla 79,1% van 75% van 78% van 76% van 

m
o

b
il

te
le

fo
n
 

sz
ám

la
 

A saját telefonszámlám esetében 53% egyedül fizet 62% párral közösen fizetik 76% egyedül fizet 71% egyedül fizet 

A párom telefonszámlája 

esetében 
53% a pár fizeti 62% párral közösen fizetik 64% a pár fizeti 66% a pár fizeti 

A jelenlegi párommal közös 

gyerek/ek számlája esetében 
55% párral közösen fizetik 

62% párral közösen 

fizetik 
35% párral közösen fizetik 47% párral közösen fizetik 

A velem egy háztartásban élő, 

saját, de nem közös gyerek/ek 

számlája esetében 

39% párral közösen fizetik 
62,5% párral közösen 

fizetik 

36% párral közösen fizetik 

36% egyedül fizeti 
38% párral közösen fizetik 

A velem egy háztartásban élő, 

nem saját gyerek/ek számlája 

esetében 

18% párral közösen fizetik 
29% párral közösen 

fizetik 
28% párral közösen fizetik 33% párral közösen fizetik 
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A velem nem egy háztartásban 

élő saját gyerek/ek számlája 

esetében 

16% a gyermeket nevelő 

felnőtt fizeti 

16% párral közösen fizetik 

33% párral közösen 

fizetik 
35% egyedül fizeti 

19% a gyermeket nevelő felnőtt 

fizet 

A velem nem egy háztartásban 

élő nem saját gyerek/ek 

számlája esetében 

16% a gyermeket nevelő 

felnőtt fizeti 

20% a gyermeket nevelő 

felnőtt fizeti 
28% párral közösen fizetik 

47% a gyermeket nevelő felnőtt 

fizeti 

S
za

b
ad

id
ő
 

el
tö
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Ha színházba megyek, a … 

jön/nek velem 
79% párral megy 75% párral megy 57% párral megy 100% párral megy 

A hétvégi kirándulásokon 

páros/páratlan héten … tart 

velem 

Nem lett szétválasztva a páros 

és páratlan hét. 53% jelenlegi 

párral közös gyermekkel megy 

Nem lett szétválasztva a 

páros és páratlan hét. 70% 

jelenlegi párral közös 

gyermekkel megy 

Nem lett szétválasztva a 

páros és páratlan hét. 

Nem lett szétválasztva a páros és 

páratlan hét. 81% párral megy 57% 

közös gyerekek is mennek 52% az 

egy háztartásban élő, saját 

gyermekek is mennek 

A belföldi nyaralásra…tart/anak 

velem 

72% jelenlegi párral közös 

gyermekekkel megy 
50% párral megy 42% párral megy 

76% párral megy 66% közös 

gyerekek is mennek 

27. táblázat Klaszterek 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Mean Ward Method 1 2 3 4 Total 

Sok időt fordítok arra, hogy külsőm megfelelő legyen 2,9535 2,7500 2,7857 3,0000 2,8922 

Az estéket általában csendesen, otthon töltöm 2,8837 3,3750 2,2143 3,3810 3,0098 

Sokkal fontosabb, hogy legyen elegendő szabad időm, minthogy 

sokat keressek 

2,0465 2,7500 2,0000 2,6667 2,3333 

A szabadságom általában otthon töltöm el 2,4884 3,5000 2,0000 3,3810 2,8431 

A munkámat szeretem első sorban otthon végezni 1,8837 2,0417 2,0000 2,3333 2,0294 

A munkámat gyakran kénytelen vagyok haza vinni 1,9767 1,6250 1,4286 2,2381 1,8725 

Szabadidőmet első sorban a családommal törekszem eltölteni 3,6744 3,7500 3,3571 3,2381 3,5588 

Szabadidőmet első sorban a partneremmel igyekszem eltölteni 2,9070 2,9583 2,4286 3,1429 2,9020 

Szabadidőmet első sorban a barátaimmal törekszem eltölteni 2,1163 1,5000 2,2143 2,7143 2,1078 

Szabadidőmet egyedül szeretem eltölteni 1,1860 1,5833 1,7857 2,0000 1,5294 

Szeretek kimozdulni otthonról 3,3721 2,7083 3,0714 3,2857 3,1569 

Csak a pénzért dolgozom 2,4186 2,0417 2,5714 3,0476 2,4804 

Néha olyasmit veszek magamnak, amire nincs szükségem 1,6744 1,4167 2,6429 2,2381 1,8627 

Nem engedem a gyerekeket beleszólni, mit vásároljak 1,7907 1,6667 2,0714 2,6190 1,9706 

Az emberek tanácsot kérnek tőlem, mielőtt új dolgokat vásárolnak 2,3488 2,1667 2,1429 3,0000 2,4118 

Szeretek sokféle márkát, terméket kipróbálni 2,9302 1,6250 3,0714 2,9524 2,6471 

Szeretek új termékeket kipróbálni 3,1163 1,9583 2,6429 2,9524 2,7451 

Ha valamit szeretnék, megveszem anélkül, hogy figyelembe 

venném az árát 

1,6279 1,5417 2,5714 2,1429 1,8431 

A lehetőségeket akkor kell megragadni, amikor azok adódnak 3,5116 3,0833 3,4286 3,1905 3,3333 

Manapság fontos, hogy képesek legyünk egyszerre több dologgal 

is foglalkozni 

3,6512 3,5417 3,0000 3,5714 3,5196 

Jobban szeretek csapatban dolgozni 2,8140 2,5833 2,1429 3,1905 2,7451 

Fontos, hogy érezzem, mások megbecsülnek 3,7907 3,2917 3,2857 3,7619 3,5980 

Fontos, hogy egész életünkben folyamatosan új dolgokat 

tanuljunk 

3,6977 3,5000 2,7143 3,7143 3,5196 

Nem szeretem az embereket az életmódjuk alapján megítélni 3,0465 2,6250 2,0714 2,8095 2,7647 

Alapvetően szellemi beállítottságú vagyok 2,4884 3,1667 1,4286 3,1905 2,6471 
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Ha elsőre nem sikerül, mindig meg kell próbálni még egyszer 3,7442 3,3750 2,4286 3,7619 3,4804 

Fontos, hogy jól informáltak legyünk a világ dolgairól 3,6744 3,5417 2,7857 3,7143 3,5294 

Szeretek embereket ellenőrizni 2,0465 2,0833 2,4286 3,2381 2,3529 

Szívesen feláldozom az időmet jó dolgokért 3,3953 3,0417 2,2857 3,1905 3,1176 

Úgy gondolom, fontos, hogy a partnerünkkel tartós legyen a 

viszony 

3,7209 3,7917 2,5000 3,8571 3,5980 

Szeretem a kihívásokat, az új dolgokat és a változatosságot az 

életben. 

3,5814 2,7500 3,0714 3,1429 3,2255 

Fontos a hagyományok és a szokások tisztelete 3,6047 2,9583 2,4286 3,0476 3,1765 

Gyakorlatias szemléletmódom van 3,4651 3,0000 3,0000 3,1905 3,2353 

Sokat aggódom magamért 1,7907 1,9583 2,4286 2,9524 2,1569 

28. táblázat A mozaikcsaládok vásárlási szokásainak összesített táblázata az egyes klaszterekre vonatkozóan 

Forrás: Saját szerkesztés 
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8.3 Családtipológiai implikációk 

A mozaikcsaládok tipológiáját a pszichológiai szakirodalom aszerint állapította meg, hogy 

a családhoz ki csatlakozik, és az illető hoz-e magával gyermeket az új családba (Mintel, 

2005), továbbá, hogy az új kapcsolatból születik-e közös gyermek (Krähenbühl, 2001.). 

Gyakorlatilag a mozaikcsaládon belüli vér szerinti kapcsolatokat vizsgálták, de az általam 

elvégzett kutatások alapján állítom, hogy a vizsgálatnak és a tipizálásnak más alapja is 

lehet. A mozaikcsaládok életében nagyon fontos tényező, hogy a családban élő felnőttek 

hogyan képesek a mindennapokat, az ünnepeket, a konfliktusokat, a nevelési kérdéseket 

megoldani. Az ilyen jellegű problémák megoldása azonban nem attól függ, hogy ki 

csatlakozott a családhoz, hanem inkább a családban élő szülők és a gyerekek értékrendje, 

hozzáállása, kommunikációja határozza meg. Gondoljunk csak bele, hogy mindannyian 

ismerünk olyan mozaikcsaládokat, amelyek „jól működnek” és olyanokat is, amelyek nem. 

Miért is van ez?-tehetjük fel a kérdést. Ha megvizsgáljuk, hogy egy vásárlási döntés 

meghozatala során (kisebb értékű napi fogyasztási cikkek, nagyobb értékű beruházási 

javak, utó, nyaralás) kinek milyen szerep jut, akkor a családban zajló mechanizmusok is 

felszínre kerülnek. Beleszólhat-e a feleség-anya- a hozzá vér szerint nem tartozó 

gyermekkel kapcsolatos döntésekbe, vagy a háztartáson kívül élő gyerek döntéseit 

figyelembe veszik-e például a családi program kialakításakor? A vásárlási döntési 

konfliktusok és azok megoldási módjainak vizsgálatán keresztül elkülöníthetjük a 

mozaikcsaládok különböző típusait, mely a probléma lényegét más szemszögből világítja 

meg, mint a témával kapcsolatos korábbi kutatások. 

8.3.1 Családtipológiai megközelítések a kvalitatív kutatás alapján 

A kvalitatív kutatásom során a mozaikcsaládok egy jellegzetes típusát azonosítottam. 

Ezekre a családokra jellemző, hogy a férj akár egy generációval idősebb lehet a párjánál, 

jellemzően élt már házasságban (esetleg élettársi kapcsolatban), amelyből született 

gyermeke (vagy gyermekei), akik már kirepültek, vagy éppen a családi fészek 

elhagyásának fázisában vannak. A család felnőtt nő tagja első házasságában vagy első 

hosszabb élettársi kapcsolatában él, jellemzően van közös gyermekük, ki jóval fiatalabb a 

férj első házasságából származó gyerekeknél. Az ilyen típusú mozaikcsaládokban 
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gyakran előfordul, hogy a férjnek már unokája is van, aki gyakran hasonló korú, mint a 

második (harmadik) kapcsolatból származó gyermeke. 

A családban élő szülők egyértelmű besorolása a családi életciklus elméletek alapján 

lehetetlen. Az anya a családi életciklus alapján a házaspár hat év alatti gyermekkel vagy 

házaspár hat évnél idősebb gyermekkel kategóriába esik, igazából életkorának megfelelő 

családi életciklus szakaszban van. Az apa helyzete már bonyolultabb, hiszen a családi 

életciklus elméleteket alapul véve neki már az idősebb házaspár független gyerekekkel 

szakaszban kellene lennie, ezzel szemben a feleség esetében fentebb említett két szakasz 

valamelyikében van. Az életív-marketing (Törőcsik, 2011) elméletén keresztül azonban 

értelmezhetővé és besorolhatóvá válik az apa is: a családosok szakaszában van, 

felelősséget vállal másokért (lsd. gyermek), de nem abban a korban teszi, melyben azt a 

családi életciklus-elméletek feltételezik (35 év alatti vagy 36-64 éves (Gilly and Enis, 

1982). 

Az ilyen jellegű családokban az általam feltárt fő konfliktus források: 

 az apa éppen karriere csúcsán van, míg az anya a karrier-építés fázisát éli, 

tehát más célok és preferenciák vezérlik a partnereket; 

 az idősebb szülő részéről a segítő családtagok az életkorukból kifolyólag 

gyakran hiányoznak- esetleg elhunytak-ez negatívan befolyásolja a gyermek 

szocializációs folyamatát is; 

 a férj előző házasságából származó gyermekekkel kapcsolatos kérdések, 

konfliktusok: 

 öröklés, 

 ajándékvásárlás, 

 nagyobb értékű javak vásárlása (elektronikai eszközök, 

híradástechnikai eszközök), 

 lakhatási kérdések megoldásában való szerepvállalás, 

 tandíj, különórák, egyetemi tanulmányok finanszírozása, ennek 

mértéke, 

 a gyerekek életében kiemelkedő fontossággal bíró eseményekben 

való részvétel: házasságkötés, karácsony, unokák születése számos 

konfliktushoz vezet a családon belül. 

A kvalitatív kutatás során számos ilyen jellegű családban élővel készítettem interjút, és azt 

tapasztaltam, hogy bár sok esetben megpróbálják a felek a konfliktusaikat a családban élők 

számára megfelelően kezelni, mégsem tudják. Ennek okai több oldalról is 

megközelíthetjük: egyrészt a kesze-kusza vérségi kapcsolatok, a mostohaszülő és 

mostohagyerek szerepek tisztázatlan volta is ide vezethet. Másrészt az anyagi kérdések, a 
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mostohaszülő és a gyerekkel nem egy háztartásban élő szülő szerepe az anyagi kérdések 

megoldásában. Harmadrészt pedig a családban vagy családon kívül élő gyerekek és 

felnőttek közötti nagy korkülönbségből fakadó nehézségek is ide tartoznak. 

A mélyinterjúk során sokan nem vallották be, hogy az anyagi kérdések jelentik az 

egyik legfontosabb konfliktusforrást, de a mozaikcsaládosok szövetségének elnökével 

készített interjú során mégis az ellenkezője derült ki. A mozaikcsaládban élők alapvetően a 

hagyományos családokhoz szeretnének hasonlítani, és nem szívesen beszélnek azokról a 

konfliktusokról, amely a család szerkezetének megváltozása miatt alakulnak ki. 

8.3.2 Családtipológiai megközelítések a kvantitatív kutatás alapján 

A kvantitatív kutatásom alapján azonban újabb tipizálási szempontok is felismerhetőek, 

különös tekintettel a mozaikcsaládok sajátságos vásárlási magatartására. Összesen négy 

klasztert sikerült azonosítani. A klaszterek azonosítására attitűdállításokat használtam 

(Veres szerk., 2010), összesen 34 darabot, melyet a válaszadóknak 1-4-es skálán kellett 

értékelniük. A klaszterek jellemzése során a 2,5-nél magasabb átlagos értéket kapott 

eredményeket vettem figyelembe. A kérdőívek kódolását követően SPSS adatelemző 

program segítségével azonosítottam az egyes klasztereket, majd klasztercsoportonként 

kereszttáblás elemzéseket végezve össze tudtam hasonlítani a klaszterekbe tartozók 

vásárlási döntéseit és konfliktusait. Az egyes klaszterek vásárlási döntései és az ezekből 

származó ellentétek jellege, továbbá az anyagi terhek vállalásának kérdése az egyes 

klaszterekben eltérő. A tanulmány további részében a klasztercsoportok jellegzetességeit 

foglalom össze, kitérve a családtipológiai kérdésekre is. 

A klaszercsoportok, ezen keresztül további mozaikcsalád-típusok ismertetése: 

1. klaszter: Hagyományos családként működő mozaikcsalád, amelyben a családon 

kívül élő gyermek szerepe elhanyagolható. 

Családcentrikus, aktív, hagyománytisztelő. Ebbe a klaszterbe tartozó egyéneknek 

első sorban mások megbecsülése a fontos. Családcentrikusak, az élet feladataival 

igyekszenek megbirkózni, ha elbuknak, újra próbálkoznak. Számukra fontos a 

hagyományok és a szokások tisztelete, de nyitottak az új dolgokra is. A csoportba tartozók 

a vásárlási döntéseiket előre átgondolják, nem jellemző rájuk az impulzusvásárlás, inkább 

a racionális döntések. Gyakorlatias beállítottságúak. 
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A csoportba nagyrészt felsőfokú végzettségű nők tartoznak, 93%-nak van saját 

gyereke, 7%-a nevel mostohagyereket a háztartásban. A klasztertagok 35%-a jelölte meg, 

hogy van a családon kívül élő gyerek. Havi nettó jövedelmüket tekintve átlagos 

jövedelemmel rendelkeznek (56%-uk 70-130 ezer HUF/hó, 26%-uk pedig 130-250 ezer 

HUF/hó gazdálkodik). A napi cikkek-tehát a kisebb értékű bevásárlások esetében- a nők 

egyedül döntenek, míg a nagyobb értékű bevásárlások esetében már közös döntésről van 

szó. Ha megfigyeljük a ruhavásárlási döntéseiket, akkor a nők saját maguk, míg a párjuk 

ruhái tekintetében közösen döntenek. A vásárlási döntések meghozatala, a vásárlási döntési 

szerepek meghatározzák egy családtag helyzetét a családon belül. A ruhavásárlás 

alapvetően nem számít túl nagy értékű terméknek, ezért esett erre a választás.  A családban 

élő gyerekek ruháinak vásárlásával kapcsolatban függetlenül attól, hogy az a gyerek vér 

szerint kihez tartozik, vagy közösen döntenek a felnőttek, vagy pedig a nő dönt. Tehát nem 

tesznek a családon belül különbséget a vásárlási döntésekben a szülők aszerint, hogy ki 

kinek a vér szerinti szülője. A családon kívül élő gyerek szerepe ebben a klaszterben már 

más, mert a gyermeket nevelő felnőtt döntése a ruhavásárlás, tehát a vér szerinti szülő nem 

veszi ki a szerepét ebben. 

Az iskolaválasztás meghatározza egy gyermek mindennapjait és a jövőjét is, az 

ebben a döntésben vállalt szerep megvilágítja a szülő befolyását a gyermek életére, 

függetlenül attól, hogy egy háztartásban él vele, vagy sem. Ebben a klaszterben ez is közös 

döntésnek számít- független attól, hogy a családon belül kinek a vér szerinti gyerekéről van 

szó. A családon kívül élő gyerekkel kapcsolatban azonban az őt nevelő szülő dönt. Ez azért 

is meglepő, mert mint említettem az iskolaválasztás egy gyermek életében fajsúlyos 

kérdés. A mobilszámla kifizetése gyakran jelent konfliktusforrást, hogy ezt ki teszi egy 

mozaikcsaládon belül, megmutatja a családban élők szerepét. Hasonlóan az előbb 

bemutatott területekhez, a közös döntések jellemzőek a családban élő gyerekek 

tekintetében, de a családon kívüli gyerekkel kapcsolatban már csak az őt nevelő szülő fizet. 

A nagyobb értékű (20.000 Ft feletti) vásárlások tekintetében azonban a szülők közösen 

döntenek, ha a családon kívül élő gyerekről van szó, tehát ebbe a folyamatba beleszól a 

mostohaszülő is. Nyilván a nagy értéke miatt. Összességében ez a klaszter a családban élő 

gyerekek tekintetében próbál úgy viselkedni, mit a hagyományos családmodellben élő 

családok, fontos, hogy ezt a képet láttassák magukról a külvilág számára. A családon kívül 
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élő gyerek szerepe azonban tényleges mostohagyerek-szerep, a vele kapcsolatos döntéseket 

az őt nevelő szülő hozza meg. A családon kívül álló gyermekről van szó. 

2. klaszter: Hagyományos családként működő mozaikcsalád, amelyben a családon kívül 

élő gyermek szerepe részben meghatározó. 

Tartós párkapcsolatra törekvő, családcentrikus, passzív, szellemi beállítottságú 

klasztercsoport. A szabadidejét otthon szereti eltölteni, nem megy a dolgok elébe. Számára 

a szabadidő a pénzkeresetnél is fontosabb, a munkájában is inkább elvárja, hogy a dolgok 

megtörténjenek vele, mintsem elébük menne. Szellemi beállítottságúak, szívesebben 

dolgoznak egy csapatban, mint vezetőként. 

Középfokú végzettséggel, vagy szakképesítéssel rendelkező női klaszter. 92%-

uknak van saját gyereke, 8%-uk nevel mostohagyereket és 25%-nak van családon kívül is 

gyereke. Havi nettó jövedelmüket tekintve alacsony jövedelemkategóriába esnek (58%-uk 

70-130 HUF/hó között, 17%-uk 70 ezer HUF/hó alatti keresettel rendelkezik). A napi 

cikkek esetében itt is alapvetően női döntésről van szó, míg a nagybevásárlás közös döntés. 

A ruhavásárlás- alacsonyabb árkategóriájú termék- ha a válaszadó párjának a ruháival 

kapcsolatos a döntés, akkor közös, de a családban élő gyerekek ruházatának tekintetében a 

nő dönt egyedül, függetlenül attól, hogy ki a vér szerinti szülője a gyermeknek. Ha 

azonban a családon kívül élő gyerekről van szó, akkor közösen döntenek a vásárlásról. 

Tehát valamennyire részt vesznek a családon kívüli gyermekkel kapcsolatos döntésekben 

is. Az iskoláztatási döntés alapvetően közös, ám a családon kívül élő gyerek tekintetében 

az őt nevelő szülő dönti el. Igaz ez a mobilszámla fizetésére is, valószínűleg ebben a típusú 

mozaikcsaládban a szülők a kisebb értékű termékek esetében részt vesznek a családon 

kívül élő gyerek életében, de a drágább termékek vagy az iskolaválasztásban már nem vesz 

részt az őt nem nevelő szülő. 

3. klaszter: Hagyományos családként működő mozaikcsalád, amelyben a családon kívül 

élő gyermek szerepe nagymértékben meghatározó. 

Családcentrikus, aktív gyakorlatias. Az innováció iránt nyitottak, szívesen és 

gyakran próbálnak ki új termékeket és márkákat is, nem nevezhetőek márkahűnek. 

Szabadidejét is szívesen tölti el az otthonából kimozdulva, de a családjával. Számukra 

fontos a pénz, vásárlási döntéseiben impulzusvásárló. Ez az egyetlen alapvetően férfi 

klaszter. Tehát az attitűdállítások alapján történő klaszterbesorolásban a mozaikcsaládosok 
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tekintetében a férfiak egy csoportja markánsan elkülönül. Szakképesítéssel vagy középfokú 

végzettséggel rendelkeznek, 93% van saját gyereke, 7%-uk rendelkezik mostohagyerekkel, 

21%-nak van a családon kívül élő gyereke. Havi nettó jövedelmüket tekintve 50%-nak van 

70-130 ezer HUF/hó, 28% 131-250 ezer HUF/hó fizetése. A családon belli vásárlási 

döntésekre jellemző, hogy általában közösen hozzák meg döntéseiket, igaz ez a napi 

cikkekre, vagy a nagybevásárlásokra is. A háztartásban élő saját, de nem közös gyerek 

ruháinak vásárlásakor már megoszlik a klasztertagok véleménye: egyedül dönt, a vér 

szerinti szülő vagy pedig megbeszéli a párjával-mindhárom válasz hasonló arányban 

fordult elő a klasztertagok esetében. Ebben a klaszterben fordult elő először, hogy a 

háztartáson kívül élő gyermekkel kapcsolatos vásárlási döntések, iskolaválasztási kérdések 

is közös döntésnek számítanak. Ez alól kivételt képez az a vér szerinti gyerek, aki a nőhöz 

tartozik, mert a mobilszámláját a vér szerinti anya fizeti. 

4. klaszter: Hagyományos családként működő mozaikcsalád, amelyben a családon kívül 

élő gyermek szerepe nincs. 

Partnerközpontú, passzív, fontos számára a külvilág véleménye. A klasztertagok 

otthonülők, első sorban a párjuk a fontos számukra. Nem szeretik kipróbálni az 

újdonságokat. Vezető típus, nem csapatjátékos, vásárlási döntéseit is racionálisan hozza 

meg, nem impulzusok alapján. Kitartó, képes a nehézségekkel szembenézni. A 

klasztertagok többsége középfokú végzettségű nő, akik átlagos jövedelemmel 

rendelkeznek. 95%-nak van saját gyereke, 5%-nak mostohagyereke, a családon kívül 

nevelődő gyerekek aránya viszonylag nagy: 38%. A vásárlási döntések meghozatala a 

klaszteren belül eltér a korábbi csoportokétól. Nem csak a napi cikkek, hanem a 

nagybevásárlások tekintetében is a nő dönt. A családban élőkkel kapcsolatos vásárlási 

döntéseket közösen hozzák meg, ám a családon kívül élő gyerekek tekintetében az őket 

nevelő szülő dönt. Igaz ez a ruhavásárlásra, a mobiltelefon száma fizetésre, a nagy értékű 

ajándékvásárlásra, de még a nyaralásokra sem viszik el a családon kívül élő gyerekeket. Ez 

a klaszter első sorban nem családcentrikus, hanem a párjuk fontos a számukra. A vásárlási 

döntéseikből egyértelműen kiderül, hogy a családon kívül élő gyereket nem veszik 

figyelembe, nem tekintik semmilyen mértékben sem a családhoz tartozónak. Meglepő 

módon ez nem csak a családon kívül élő mostohagyerekekre, hanem a vér szerinti 

gyerekekre is igaz. A mélyinterjús kutatásomban is készítettem interjút olyan anyákkal, 
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akik elmesélték, hogy a volt párjuk a közös gyerekekkel kapcsolatos anyagi terhek 

vállalásában csak a kötelező mértéket veszi figyelembe és nem többet. 

8.3.3 Tézis – következtetések 

Bár a mozaikcsaládok megjelenése nem új keletű dolog, arányuk növekedésével 

potenciális célcsoportot jelenthetnek a jövő szakemberei számára. A világhálón barangolva 

vállaltok hirdetik termékeiket és szolgáltatásaikat a mozaikcsaládok részére. Egészen a 

családkohézió kialakításában fontos szerepet játszó társasjátékokon keresztül az oly kényes 

öröklési és biztosítási kérdések realizálásán keresztül. 

A mozaikcsaládok vásárlási döntéseiket hagyományostól eltérő módon hozzák 

meg, jellegzetessége, hogy a családtagok speciális rokoni kapcsolatai miatt sokkal több 

konfliktust kell megoldaniuk, mint a hagyományos családmodellben élőknek. Ugyanakkor 

a mozaikcsaládok sem tekinthetők homogénnek. Tanulmányomban a vásárlási döntések 

vizsgálatán keresztül rávilágítottam arra, hogy a mozaikcsaládok korábbi pszichológiai és 

szociológiai megközelítése és tipizálása mellett újabb típusok is azonosíthatóak. A kutatás 

eredményeit összefoglalva elmondható, hogy –ellentétben a korábbi kutatások 

eredményeivel- a mozaikcsaládok mindennapi életében, konfliktusaiban és ezek 

megoldásában nem feltétlenül a családhoz csatlakozott felnőtt, vagy gyerek neme, életkora, 

a családon kívül élő gyerekek száma-tehát a családszerkezet- a meghatározó, hanem az 

abban élők egymással kapcsolatos viszonyai, alkalmazkodási képessége, egymás 

elfogadásának, az egymásért történő felelősségvállalás mértéke. 

A klaszterelemzés alapján megfogalmazott tézis a következő: 

T1: A vásárlási magatartás/döntés kvantitatív vizsgálata alapján megállapítottam, 

hogy a szociológiában, pszichológiában használatos tipológiai megközelítéseket egy 

újabb szemponttal lehet kiegészíteni. A kiegészítés alapja a családban élő gyerek/ek 

családban elfoglalt „pozíciója/szerepe lehet. 
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8.4 A kvantitatív kutatás korlátai 

Akárcsak a kvalitatív kutatás során, a kérdőíves megkérdezés esetében is vannak a 

kutatásomnak korlátai. Egyrészt a mintavételi technika megválasztásából, valamint a téma 

és a megkérdezettek körének lehatárolásából fakadóan a válaszadók köre korlátozott számú 

volt, vagyis a mintaelemszám növelése későbbi kutatások során elengedhetetlen lenne 

(mind a mozaikcsaládosok, mind a hagyományos családosok esetében). A földrajzi 

lehatárolás (Nyugat-Dunántúl, azon belül is elsősorban Győr-Moson-Sopron és Zala 

megye településeinek lakói kerültek a mintába) is korlátnak tekinthető, így a kutatás 

földrajzi kiterjesztését, esetleg összehasonlításokat regionális vagy nemzetközi szinten is 

elképzelhetőnek tartanék a későbbiekben. Az időbeli lehatárolás is korlátként fogható fel, 

nem egészen egy év állt rendelkezésemre a kérdőíves lekérdezésre. Továbbá nehezítették 

munkámat a kutatás finanszírozási nehézségei is – az utazás, a válaszadók felkeresésének 

költségei. A válaszadási hajlandóság is tekinthető kutatási korlátnak, bár a mintavételi 

technikának köszönhetően ez okozta a legkevesebb problémát a lekérdezés során. A 

kényes kérdések megválaszolása (pénzügyekre vonatkozó személyes jellegű kérdések) 

azonban korlátnak tekinthető, hiszen kutatásom egyik mérföldköve épp a telefonszámlák 

fizetésének összevetése volt, amelyhez további, részletesebb financiális információkra is 

szükségem lett volna. 
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8.5 Hipotézisek tesztelése 

8.5.1 Nagybevásárlás 

H02: A nagybevásárlások tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok 

által képviselt alminták között. 

A hagyományos családmodellben élők 53,2%-a a nagybevásárlások tekintetében a 

jelenlegi párjával közösen dönt, a mozaikcsaládban élők esetében ez az arányszám 

magasabb: 61,4%. A mozaikcsaládban élőkre ugyanakkor nagyobb arányban jellemzőek az 

egyedül meghozott döntések: 22,9%, míg a hagyományos családmodellben élők esetében 

ez csak 18,5%. A hagyományos családmodellben élők ugyanakkor nagyobb arányban 

vonják be a gyerekeket a nagybevásárlásokkal kapcsolatos döntésekbe: 16,2%. A χ² 

statisztika értelmében (χ² = 25,093) szignifikáns eltérés van az alminták között. 

 Érték df 

2 oldali 

szignifikancia   Érték 

Approx. 

Sig. 

Pearson 

Khi 

négyzet 

25,093
a
 4 ,000 

 

Nominal 

by 

Nominal 

Phi ,283 ,000 

Likelihood 

Ratio 

35,624 4 ,000 

 

Cramer's V ,283 ,000 

Linear-by-

Linear 

Association 

11,043 1 ,001 

 

Contingency 

Coefficient 

,272 ,000 

Érvényes 

esetek 

313   

 

Érvényes esetek 313  

a. 1 cells (10,0%) have expected Érték less than 5. 

The minimum expected Érték is 4,92.  

a. Not assuming the null hypothesis. 

29. táblázat Khi négyzet próba és szimmetrikus mutatók 

Forrás: Saját szerkesztés 

A nullhipotézist elutasítom, van eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok között a 

nagybevásárlások tekintetében. 

T2: A nagybevásárlások tekintetében van eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok 

által képviselt alminták között. 
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8.5.2 Napi cikkek vásárlása 

H03: A napi cikkek vásárlása tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a 

mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

  Érték df 

2 oldali 

szignifikancia    Érték 

Approx. 

Sig. 

Pearson 

Khi 

négyzet 

8,041
a
 4 ,090 

 

Nominal 

by 

Nominal 

Phi ,160 ,090 

Likelihood 

Ratio 

11,051 4 ,026 

 

Cramer's V ,160 ,090 

Linear-by-

Linear 

Association 

1,964 1 ,161 

 

Contingency 

Coefficient 

,158 ,090 

Érvényes 

esetek 

314     

 

Érvényes esetek 314   

a. 4 cells (40,0%) have expected Érték less than 

5. The minimum expected Érték is 2,25.  

a. Not assuming the null hypothesis. 

30. táblázat Khi négyzet próba és szimmetrikus mutatók 

Forrás: Saját szerkesztés 

A χ² statisztika értelmében (χ² = 8,041) nincs szignifikáns eltérés az alminták között. 

Jelenlegi kutatás alapján a nullhipotézist nem tudom elutasítani. 

8.5.3 A telefonszámla fizetésével kapcsolatos hipotézisek 

Saját telefonszámla fizetése 

H04.1: A válaszadó saját telefonszámlája fizetése tekintetében nincs eltérés a hagyományos 

és a mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

A válaszadók telefonszámlájának fizetésére vonatkozó kérdésre a mozaikcsaládban 

élők 50,7%-a felelte azt, hogy maguk fizetik a számlát, és csak 42,3%-uk felelte azt, hogy 

közösen a párjával. A hagyományos családmodellben élők ugyanakkor egészen máshogyan 

nyilatkoztak a témával kapcsolatban: 54,9% vélekedett úgy, hogy a saját mobiltelefon 

számlájukat közösen fizetik a párjukkal, és 34,7%-uk nyilatkozta azt, hogy maguk fizetik. 

Ha megfigyeljük a különböző családmodellben élők esetében, hogy a párjuk milyen 

arányban fizeti a válaszadó mobiltelefon számláját, azt láthatjuk, hogy a hagyományos 

családmodellben élők 10,4%-a esetében fordul elő, míg a mozaikcsaládban élők esetében 

7,0%-ban. Tehát a mozaikcsaládban élők inkább megőrzik anyagi függetlenségüket, míg a 
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hagyományos családmodellben élők közösen intézik kiadásaikat. A χ² statisztika 

értelmében (χ² = 8,310) szignifikáns eltérés van az alminták között. 

  Érték df 

2 oldali 

szignifikancia    Érték 

Approx. 

Sig. 

Pearson 

Khi 

négyzet 

8,310
a
 2 ,016 

 

Nominal 

by 

Nominal 

Phi ,162 ,016 

Likelihood 

Ratio 

8,326 2 ,016 

 

Cramer's V ,162 ,016 

Linear-by-

Linear 

Association 

7,061 1 ,008 

 

Contingency 

Coefficient 

,160 ,016 

Érvényes 

esetek 

315     

 

Érvényes esetek 315   

a. 0 cells (,0%) have expected Érték less than 5. 

The minimum expected Érték is 12,62.  

a. Not assuming the null hypothesis. 

31. táblázat Khi négyzet próba, szimmetrikus mutatók 

Forrás: Saját szerkesztés 

A nullhipotézist elutasítom, van eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok között a 

válaszadó saját telefonszámlája fizetése tekintetében. 

T4.1: A válaszadó saját telefonszámlája fizetése tekintetében van eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

A válaszadó párjának a telefonszámlája fizetése: 

H04.2: A válaszadó párjának a telefonszámlája fizetése tekintetében nincs eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

A különböző családtípusban élő válaszadók eltérően nyilatkoztak arról, ki fizeti a 

párjuk telefonszámláját. A mozaikcsaládban élők 47,9%-a vallotta, hogy a párjuk fizeti a 

számlát, míg a hagyományos családmodellben élők többsége (60,4%) válaszolta, hogy 

közösen fizetik a számlát. Tehát az előbbi hipotézishez hasonlóan ebben az esetben is 

megállapíthatjuk, hogy a mozaikcsaládokban élő felnőttek anyagilag is függetleníteni 

próbálják magukat, míg a hagyományos családmodellben élők nem, jellemzőbben közösen 

intézik a kiadásaikat. A hagyományos családmodellben élők esetében a párjuk 

telefonszámlájának fizetésével kapcsolatban második helyen szerepelt, hogy a párjuk fizeti 

(30,8%), a mozaikcsaládban élők pedig a második helyre (42,9%) a közösen történő 

fizetést tették. A χ² statisztika értelmében (χ² = 10,291) szignifikáns eltérés van az alminták 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

179 

között. 

  Érték df 

2 oldali 

szignifikancia    Érték 

Approx. 

Sig. 

Pearson Khi 

négyzet 

10,291
a
 2 ,006 

 

Nominal 

by 

Nominal 

Phi ,182 ,006 

Likelihood 

Ratio 

10,327 2 ,006 

 

Cramer's V ,182 ,006 

Linear-by-

Linear 

Association 

5,734 1 ,017 

 

Contingency 

Coefficient 

,180 ,006 

Érvényes 

esetek 

309     

 

Érvényes esetek 309   

a. 0 cells (,0%) have expected Érték less than 

5. The minimum expected Érték is 12,69.  

a. Not assuming the null hypothesis. 

32. táblázat Khi négyzet próba és szimmetrikus mutatók 

Forrás: Saját szerkesztés 

A nullhipotézist elutasítom, van eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok között a 

válaszadó párjának a telefonszámlája fizetése tekintetében. 

T4.2: A válaszadó párjának a telefonszámlája fizetése tekintetében van eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

A válaszadóval egy háztartásban élő közös gyerekek telefonszámlájának a fizetése: 

H04.3: A válaszadóval egy háztartásban közös gyerekek telefonszámlájának a fizetése 

tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták 

között. 

A χ² statisztika értelmében (χ² = 0,756) nincs szignifikáns eltérés az alminták között. 

  Érték df 

2 oldali 

szignifikancia    Érték 

Approx. 

Sig. 

Pearson Khi 

négyzet 

,756
a
 3 ,860 

 

Nominal 

by 

Nominal 

Phi ,056 ,860 

Likelihood 

Ratio 

,752 3 ,861 

 

Cramer's V ,056 ,860 

Linear-by-

Linear 

Association 

,076 1 ,783 

 

Contingency 

Coefficient 

,056 ,860 

Érvényes 

esetek 

237     

 

Érvényes esetek 237   

a. 2 cells (25,0%) have expected Érték less than 

5. The minimum expected Érték is 2,22.  

a. Not assuming the null hypothesis. 

33. táblázat Khi négyzet próba és szimmetrikus mutatók 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Jelenlegi kutatás alapján a nullhipotézist nem tudom elutasítani. 

A válaszadóval egy háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek 

telefonszámlájának a fizetése: 

H04.4: A válaszadóval egy háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek 

telefonszámlájának a fizetése tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a 

mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

   

  Érték df 

2 oldali 

szignifikancia    Érték 

Approx. 

Sig. 

Pearson Khi 

négyzet 

10,235
a
 3 ,017 

 

Nominal 

by 

Nominal 

Phi ,257 ,017 

Likelihood 

Ratio 

10,301 3 ,016 

 

Cramer's V ,257 ,017 

Linear-by-

Linear 

Association 

3,297 1 ,069 

 

Contingency 

Coefficient 

,249 ,017 

Érvényes 

esetek 

155     

 

Érvényes esetek 155   

a. 2 cells (25,0%) have expected Érték less than 

5. The minimum expected Érték is 3,30.  

a. Not assuming the null hypothesis. 

34. táblázat Khi négyzet próba és szimmetrikus mutatók 

Forrás: Saját szerkesztés 

A mozaikcsaládok esetében a válaszadók 68%-a nyilatkozta azt, hogy közösen fizetik a 

saját, de nem közös gyerek számláját, a hagyományos családmodellben élők esetében is 

magas ez az arány: 60%. Ez utóbbi alminta válaszadói nagy arányban jelölték meg a a 

gyerekeket, mint akik a saját számlájukat rendezik, valószínűleg az életkorukból fakadóan 

van erre lehetőségük. 

A mozaikcsaládban élők válaszai között azonban egyedi módon nagy arányt 

képviselt az „én fizetem” válaszlehetőség (25%), ez arra utal, hogy a saját gyerek után a 

válaszadók negyede maga fizeti a számlát. A hagyományos családmodellben élők esetében 

ez az rány elhanyagolható volt. A χ² statisztika értelmében (χ² = 10,235) szignifikáns 

eltérés van az alminták között. 

A nullhipotézist elutasítom, van eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok között 

a válaszadóval egy háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek telefonszámlájának a 

fizetése tekintetében. 
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T4.4: A válaszadóval egy háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek 

telefonszámlájának a fizetése tekintetében van eltérés a hagyományos és a 

mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

A válaszadóval egy háztartásban élő nem saját gyerekek telefonszámlájának a fizetése 

H04.5: A válaszadóval egy háztartásban élő nem saját gyerekek telefonszámlájának fizetése 

tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták 

között. 

   

  Érték df 

2 oldali 

szignifikancia    Érték 

Approx. 

Sig. 

Pearson Khi 

négyzet 

10,003
a
 3 ,019 

 

Nominal 

by 

Nominal 

Phi ,283 ,019 

Likelihood 

Ratio 

10,452 3 ,015 

 

Cramer's V ,283 ,019 

Linear-by-

Linear 

Association 

1,786 1 ,181 

 

Contingency 

Coefficient 

,272 ,019 

Érvényes 

esetek 

125     

 

Érvényes esetek 125   

a. 0 cells (,0%) have expected Érték less than 5. 

The minimum expected Érték is 6,38.  

a. Not assuming the null hypothesis. 

35. táblázat Khi négyzet próba és szimmetrikus mutatók 

Forrás: Saját szerkesztés 

A mozaikcsaládokban élők a nem saját gyerek estében is úgy járnak el, mint a saját 

gyerekkel kapcsolatban: általában - hasonlatosan a hagyományos családmodellben 

élőkhöz-, közösen fizetik a számlát (mozaikcsaládok: 67%, hagyományos családok: 79%), 

de a vér szerinti szülő szerepe ez esetben is nagyobb a mozaikcsaládban élők körében: 

25%. A χ² statisztika értelmében (χ² = 10,003) szignifikáns eltérés van az alminták között. 

A nullhipotézist elutasítom, van eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok között a 

válaszadóval egy háztartásban élő nem saját gyerekek telefonszámlájának fizetése 

tekintetében. 

T4.5: A válaszadóval egy háztartásban élő nem saját gyerekek telefonszámlájának 

fizetése tekintetében van eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt 

alminták között. 
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A válaszadóval nem egy háztartásban élő saját gyerekek telefonszámlájának a 

fizetése: 

H03.6: A válaszadóval nem egy háztartásban élő saját gyerekek telefonszámlájának fizetése 

tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták 

között. 

A χ² statisztika értelmében (χ² = 1,720) nincs szignifikáns eltérés az alminták között. 

   

  Érték df 

2 oldali 

szignifikancia    Érték 

Approx. 

Sig. 

Pearson Khi 

négyzet 

1,720
a
 3 ,632 

 

Nominal 

by 

Nominal 

Phi ,116 ,632 

Likelihood 

Ratio 

1,720 3 ,632 

 

Cramer's V ,116 ,632 

Linear-by-

Linear 

Association 

,004 1 ,948 

 

Contingency 

Coefficient 

,116 ,632 

Érvényes 

esetek 

127     

 

Érvényes esetek 127   

a. 2 cells (25,0%) have expected Érték less than 

5. The minimum expected Érték is 3,59.  

a. Not assuming the null hypothesis. 

36. táblázat Khi négyzet próba és szimmetrikus mutatók 

Forrás: Saját szerkesztés 

Jelenlegi kutatás alapján a nullhipotézist nem tudom elutasítani.
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Hipotézis Elfogadva Tézis 

A kutatás megkezdése előtt jelen esetben nem 

fogalmaztam meg nullhipotézist, viszont a 

kvantitatív vizsgálat alapján a következő tézist 

fogalmaztam meg. 

 T1: A vásárlási magatartás/döntés 

kvantitatív vizsgálata alapján 

megállapítottam, hogy a 

szociológiában, pszichológiában 

használatos tipológiai 

megközelítéseket egy újabb 

szemponttal lehet kiegészíteni. A 

kiegészítés alapja a családban élő 

gyerek/ek családban elfoglalt 

„pozíciója/szerepe” lehet. 

H02: A nagybevásárlások tekintetében nincs 

eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok 

által képviselt alminták között. 
 

T2: A nagybevásárlások 

tekintetében van eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok 

által képviselt alminták között. 

H03: A napi cikkek vásárlása tekintetében nincs 

eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok 

által képviselt alminták között. 
 

Jelenlegi kutatás alapján a 

nullhipotézist nem tudom 

elutasítani. 

A telefonszámla fizetésével kapcsolatos hipotézisek 

H04.1: A válaszadó saját telefonszámlája fizetése 

tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a 

mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 
 

T4.1: A válaszadó saját 

telefonszámlája fizetése 

tekintetében van eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok 

által képviselt alminták között. 

H04.2: A válaszadó párjának a telefonszámlája 

fizetése tekintetében nincs eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok által 

képviselt alminták között. 

 

T4.2: A válaszadó párjának a 

telefonszámlája fizetése 

tekintetében van eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok 

által képviselt alminták között. 

H04.3: A válaszadóval egy háztartásban közös 

gyerekek telefonszámlájának a fizetése 

tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a 

mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

 

Jelenlegi kutatás alapján a 

nullhipotézist nem tudom 

elutasítani. 

H04.4: A válaszadóval egy háztartásban élő 

saját, de nem közös gyerekek 

telefonszámlájának a fizetése tekintetében 

nincs eltérés a hagyományos és a 

mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

 

T4.4: A válaszadóval egy 

háztartásban élő saját, de nem 

közös gyerekek telefonszámlájának 

a fizetése tekintetében van eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok 

által képviselt alminták között. 

H04.5: A válaszadóval egy háztartásban élő nem 

saját gyerekek telefonszámlájának fizetése 

tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a 

mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

 

T4.5: A válaszadóval egy 

háztartásban élő saját, de nem 

közös gyerekek telefonszámlájának 

fizetése tekintetében van eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok 

által képviselt alminták között. 

H04.6: A válaszadóval nem egy háztartásban élő 

saját gyerekek telefonszámlájának fizetése 

tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a 

mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

 

Jelenlegi kutatás alapján a 

nullhipotézist nem tudom 

elutasítani. 

37. táblázat Hipotézisek – tézisek összefoglaló táblázat 

Forrás: Saját szerkesztés 
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9 .  Ö S S Z E F O G L A L Á S  

Disszertációm záró fejezetében összefoglalom munkám új eredményeit, bemutatom a 

primer kutatás elméleti és gyakorlati jelentőségét. Megfogalmazom azokat a javaslatokat, 

melyeket a mozaikcsaládokkal foglalkozó szakemberek fontolóra vehetnének a sikeresebb 

marketingkommunikáció és stratégia kialakítása érdekében, a mozaikcsaládokban élők 

számára irányt ad a harmonikusabb, megértő együttélés kialakítására. Végezetül feltárom a 

kutatásom korlátait és jövőbeli irányait. 

9.1  Következtetések levonása, tézisek megfogalmazása 

Dolgozatom elkészítése során mindvégig az a kérdés, kutatói kíváncsiság motoszkált 

bennem, vajon van-e különbség a mozaikcsaládokban élők vásárlási döntési mechanizmusa 

és a hagyományos családmodellben élőké között? Az a sajátos családi helyzet, rokoni, 

együttélési hálózat, melyben a napjainkra oly jellemző, egyre nagyobb számban megjelenő 

mozaikcsaládok élnek, megkíván-e a velük foglalkozó, nehézségeiket orvosolni kívánó 

szakemberek részéről egy másfajta, hatékonyabb marketingkommunikációt, vagy a 

vásárlási döntési folyamat hasonlatos a hagyományos családmodellben élőkéhez? A 

szakirodalom feldolgozása során törekedtem a téma multidiszciplináris megközelítésére, 

ezért nem csak a klasszikusan a marketing témakörébe tarozó vásárlási döntési 

folyamatokkal kapcsolatos eddig feltárt területeket, hanem a mozaikcsalád, a 

családformálódás problémakörét is taglaltam, mely a szociológia tárgykörébe tartozik. A 

mozaikcsaládok célcsoportként történő elhelyezését a családi életciklus modellekből 

levezetve, az életív-marketingen keresztül közelítettem meg, érzékeltetve ezzel a 

célcsoport sajátos meghatározásának problémakörét. Tekintettel arra, hogy 

Magyarországon nem készült ez idáig a témában hasonló jellegű kutatás, így a kérdéseimre 

a választ először egy feltáró kutatás elvégzését láttam indokoltnak. Mélyinterjús kutatási 

módszert alkalmazva 66 mozaikcsaládban élőt kérdeztem meg vásárlási szokásaikkal, 

vásárlási döntésekkel és konfliktusokkal kapcsolatban. A kutatásban kitértem a család 

felépítésére, így képet kaptam a mozaikcsalád típusáról, jövőbeli terveikre is rákérdeztem, 

nem csak direkt, hanem indirekt kérdéseket is feltettem, melyek segítettek az esetleges 
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anomáliák azonosításában. A kvalitatív kutatás eredményeit felhasználva, a 

szakirodalomban feltárt korábbi kutatási következtetésekre alapozva fejlesztettem ki 

hipotéziseimet. A kvantitatív kutatást 173 mozaikcsaládban és 152 hagyományos 

családban élő személy körében végeztem el. Természetesen a két kérdőív ugyanazokat a 

tématerületeket érintette, de a vizsgált célcsoportok különbözőségeit is figyelembe vettem. 

Az adatelemzéshez SPSS programot használtam fel. 

Az attitűdállítások felhasználásával mindkét célcsoport esetében faktorelemzést 

végeztem, 12 faktor azonosítására került sor. A faktoranalízist követően klaszterelemzésre 

került sor. A hagyományos családmodellben élőket 5 klaszterre osztottam, a 

mozaikcsaládosokat 4 klaszterbe soroltam. A klaszterelemzés eredményeit felhasználva 

kereszttáblás elemzéssel megvizsgáltam az egyes klaszterek vásárlási szokásait és 

döntéseit a napi cikkek, nagybevásárlások, ruhavásárlás, szabadidő-eltöltés, iskoláztatás, 

autóvásárlás, lakóingatlan-vásárlás/bérlés, nagyobb értékű ajándék és mobiltelefon-számla 

fizetésével kapcsolatban, így lehetőség nyílt a klaszterek vásárlási döntéseinek 

összehasonlítására. 

T1: A vásárlási magatartás/döntés kvantitatív vizsgálata alapján megállapítottam, 

hogy a szociológiában, pszichológiában használatos tipológiai megközelítéseket egy 

újabb szemponttal lehet kiegészíteni. A kiegészítés alapja a családban élő gyerek/ek 

családban elfoglalt „pozíciója/szerepe lehet. 

A hipotézisek teszteléséhez a két eredeti adattábla felhasználásával újat hoztam létre, így 

lehetővé vált a két célcsoport vásárlási döntéseinek összehasonlítása. Az alábbiakban 

ismertetem a téziseimet. A kutatás megkezdésekor feltételeztem, hogy a hagyományos és a 

mozaikcsaládok a nagyobb bevásárlással kapcsolatos döntéseiket hasonlóképpen hozzák 

meg. A kvantitatív kutatás eredményeit összegezve azonban kiderült, hogy a két csoport 

között van eltérés. A mozaikcsaládban élők inkább közösen döntenek a nagyobb értékű 

javak - mint a nagybevásárlás - tekintetében és nem vonják be a családban élő gyerekeket a 

konfliktusok elkerülése érdekében, a következő tézist fogalmaztam meg. 

T2: A nagybevásárlások tekintetében van eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok 

által képviselt alminták között. 
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A hipotézisek második csokrát a mobiltelefon-számla fizetésével kapcsolatos hipotézisek 

jelentették. Kíváncsi voltam arra, hogy van-e eltérés a különböző családmodellben élők 

fizetési szokásaival kapcsolatban. Ki fizeti a családon kívül élő, de édes gyerek számláját? 

Automatikusan az őt nevelő szülő, vagy esetleg van beleszólása az őt nem nevelő szülőnek 

is? Mi a szerepe a folyamatban a mostohaszülőnek? Megfigyelhető volt a különbség a két 

alminta között, ugyanis a mozaikcsaládban élők inkább megőrzik vagy próbálják 

megőrizni anyagi függetlenségüket, nagyobb arányban fizetik maguk a számlájukat, mint 

közösen, míg a hagyományos családmodellben élők esetében ez pont fordítva van. Így az 

alábbi tézist fogalmaztam meg: 

T4.1: A válaszadó saját telefonszámlája fizetése tekintetében van eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

A saját mobiltelefon-számla fizetésével hasonlatosan a párjuk számlája esetében is 

megfigyelhető volt, hogy azt saját maguk fizetik a családtagok a mozaikcsaládokban, míg a 

hagyományos családmodellben élők közösen állják a számlát. Az alábbi tételt fogalmaztam 

meg: 

T4.2: A válaszadó párjának a telefonszámlája fizetése tekintetében van eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

Megfigyelhető, hogy mind a mozaik és hagyományos családmodellben élők is általában 

közösen fizetik a gyermek mobiltelefon számláját, még akkor is, ha a mozaikcsaládok 

esetében nem édes gyermekről van szó. A két alminta között a különbség inkább abból 

adódik, hogy az édes szülők nagyobb arányban fizetik a gyermekük számláját, mint a 

mostoha. Természetesen ez a jelenség a hagyományos családmodellben élők esetében nem 

volt megfigyelhető. A fentiek alapján a következő tézist állapítottam meg: 

T4.4: A válaszadóval egy háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek 

telefonszámlájának a fizetése tekintetében van eltérés a hagyományos és a 

mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 
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Hasonlóan a fenti hipotézishez, feltételeztem, hogy bár egy családban él mostohagyerek és 

édes gyerek, a velük kapcsolatos költségek fizetése - mint mobiltelefon-számla - inkább az 

édes szülőt terhelik. A következő tézist állapítottam meg: 

T4.5: A válaszadóval egy háztartásban élő nem saját gyerekek telefonszámlájának 

fizetése tekintetében van eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt 

alminták között. 

A hipotéziseim között azonban szerepeltek olyanok is, melyek igazságtartalmát 

feltételeztem a kutatás megkezdése előtt, ám a nullhipotézis ez alábbiak esetében nem 

tudtam elvetni: 

H03: A napi cikkek vásárlása tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a 

mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

A mélyinterjús kutatás eredményeit felhasználva valószínűsíthető volt, hogy a hipotézist 

nem lehet tézisként megfogalmazni. A napi cikkek bevásárlása mind a hagyományos, mind 

pedig a mozaikcsaládok esetében a nők feladata. A kutatás nem terjedt ki arra a kérdésre, 

hogy vajon a mostohaanyák a mindennapi vásárlás során mennyire veszik figyelembe 

mostohagyermekeik kéréseit, ez esetleg a későbbi kutatások feladata lehet. Egy biztos: a 

konfliktusok elkerülése miatt a mozaikcsaládokban élők nagyon sokat tesznek. 

H04.3: A válaszadóval egy háztartásban közös gyerekek telefonszámlájának a fizetése 

tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták 

között. 

A közös gyerekes mozaikcsaládok vásárlási döntései, konfliktuskezelése hasonlít 

leginkább a hagyományos családmodellben élőkéhez. Közös gyermek, közös döntések, 

közös tehervállalás jellemzi ezeket a családokat. 

H04.6: A válaszadóval nem egy háztartásban élő saját gyerekek telefonszámlájának fizetése 

tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták 

között. 
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A két alminta között nem volt szignifikáns eltérés, ugyanakkor szembetűnő a közösen vagy 

pedig a gyerek által történő fizetés. 

9.2 Az értekezés új és újszerű eredményeinek megfogalmazása 

A mozaikcsaládok elsősorban a szociológia és a pszichológia tudományterületén 

jelentenek kutatási témát. A hazai gyakorlatban is megjelentek azok a szociológiai és 

pszichológiai témájú szakcikkek, monográfiák, gyakorlati útmutatásokat tartalmazó 

kézikönyvek, amelyek a jelenséget több oldalról kívánják megközelíteni. Bár a 

mozaikcsaládok megjelenése nem új keletű dolog, arányuk növekedésével potenciális 

célcsoportot jelenthetnek a jövő szakemberei számára. 

A mozaikcsaládok vásárlási döntéseiket hagyományostól eltérő módon hozzák 

meg, jellegzetessége, hogy a családtagok speciális rokoni kapcsolatai miatt sokkal több 

konfliktust kell megoldaniuk, mint a hagyományos családmodellben élőknek. Ugyanakkor 

a mozaikcsaládok sem tekinthetők homogénnek. 

A disszertáció új eredményeit az alábbiakban látom: 

1. A mozaikcsaládok valamint a hagyományos családok esetében a vásárlási 

döntések meghozatalában különböznek. 

2. A mozaikcsaládok tipizálásának az alapja A kutatás eredményeit összefoglalva 

elmondható, hogy – ellentétben a korábbi kutatások eredményeivel - a 

mozaikcsaládok mindennapi életében, konfliktusaiban és ezek megoldásában 

nem feltétlenül a családhoz csatlakozott felnőtt, vagy gyerek neme, életkora, a 

családon kívül élő gyerekek száma - tehát a családszerkezet - a meghatározó, 

hanem az abban élők egymással kapcsolatos viszonyai, alkalmazkodási 

képessége, egymás elfogadásának, az egymásért történő felelősségvállalás 

mértéke. 

3. A mozaikcsaládoknak a tipizálása ilyen módon eddig nem létezett 

Tanulmányomban a vásárlási döntések vizsgálatán keresztül rávilágítottam arra, 

hogy a mozaikcsaládok korábbi pszichológiai és szociológiai megközelítése és 

tipizálása mellett újabb típusok is azonosíthatóak. 
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A disszertáció újszerű eredményei: 

Amennyiben célcsoportként tekintjük a mozaikcsaládokat, a termékfejlesztés és eladás 

területén első sorban a problémáik megoldására kell fókuszálni. A következő termékeket 

kifejezetten mozaikcsaládban élők számára készültek, pusztán csak fantázia kérdése a 

termékskála bővítése: 

 nászajándék mozaikcsaládok számára (a család sokszínűségét bemutató 

gyertya, kép, üdvözlőkártya, családfa), 

 könyvek, szakmai kiadványok mozaikcsaládban élőknek (külön apáknak, 

anyáknak, gyerekeknek, testvéreknek), 

 oktató videók és cd kiadványok, számos jó tanáccsal és bemutatóval, a 

harmonikus családi élet kialakítása céljából, 

 előre elkészített levél a mostohaanyától a mostohagyerekek számára, 

 különböző pólók, amelyek a mozaikcsalád elfogadását hirdetik, 

 kalendárium a mozaikcsaládos anyukák számára, 

 tanácsadó könyv anyáknak, hogyan menedzseljenek egy mozaikcsaládot. 

Nem csak termékek, hanem szolgáltatások területén is célcsoport ma már egy 

mozaikcsalád. Természetesen a vásárlási döntéseken túl problémát jelent a pénz kezelése, a 

biztosítások és az öröklés is. Az alábbi szolgáltatáslista kifejezetten mozaikcsaládok 

számára készült: 

 bankszámla-kezelése a mozaikcsaládon belül, tanácsadás, 

szoftvertámogatással 

 bankszámla kezelési tanácsadás 

 tanácsadó blogok, oldalak, ahol pszichológusok, pedagógusok, 

mozaikcsaládokban élők ajánlják szolgáltatásaikat 

 moderátorok mozaikcsaládok konfliktusainak rendezésére 

A vállalati menedzsment és a humán erőforrás kezelés gyakorlata szempontjából a 

mozaikcsaládosok számos kihívást is jelentenek. Esetükben több gyermek ellátásáról, 

bonyolultabb élethelyzetek megoldásáról beszélünk. A mozaikcsaládosokkal kapcsolatos 

vállalati gyakorlat napjainkban kezd kialakulni, egységes és jól bejáratott módszerekről 

még nem beszélhetünk. 

A kutatás korlátait első sorban a regionális jelleg (nagyrészt a nyugat-dunántúli 

régióból származó minta), másrészt a hólabdás mintavételből fakadó mintahomogenitás 

(nagyrész hasonló társadalmi rétegből származó családok) jelenti. A kérdőíves 

megkérdezésben azokat a termékeket és szolgáltatásokat érintettem, melyek vásárlásával 

kapcsolatos konfliktusok a kvalitatív kutatásban is felszínre kerültek. 
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9.3 Az értekezés gyakorlati jelentősége és hasznosíthatósága 

Kutatásom gyakorlati hasznossága több területen is kamatoztatható, hiszen a választott 

téma többféle tudományághoz is kapcsolódik – mint a pszichológia, a pedagógia, vagy a 

marketing. A társadalomban számos előítélet áll fenn a mozaikcsaládokkal (elsősorban a 

mostohaszülővel) kapcsolatban, melyek eloszlatása hatékony társadalmi együttműködést 

feltételez. Kiemelt figyelmet kellene szentelni a patchwork családosoknak, hiszen számos 

konfliktus adódik náluk speciális rokoni kapcsolataik miatt. Ha a marketing oldaláról 

közelítünk, akkor láthatóvá válik, hogy vásárlási döntéseikben is vannak különbségek 

(például a gyermek beleszólásának foka), melyeket nem szabad figyelmen kívül hagyniuk 

a marketingszakembereknek. 

A mozaikcsaládok törekszenek a konfliktuskerülésre, a „hagyományos” családi 

életre, ezért a nekik szánt marketingkommunikációnak az elfogadást, megértést kell 

sugároznia, nem szabad nyíltan utalni a mozaikcsaládra. Figyelembe kell venni azokat a 

problémákat, melyekkel a patchwork családoknak meg kell küzdeniük. Olyan termékeket, 

szolgáltatások kell kínálni számukra, illetve olyan üzenetet kell sugározni nekik, melyek 

problémáikra megoldást adnak. Mindezt mindenféle megkülönböztetéstől és negatív 

diszkriminációtól mentesen. 

A mozaikcsaládok elérése nem könnyű feladat, de úgy vélem, hogy az őket 

csoportba szervező önkéntes segítő szervezeteken, egyesületeken és alapítványokon 

keresztül célzott, közvetlen marketingkommunikációval hatékonyan elérhetőek lennének. 

9.4 A kutatás korlátai, kiterjesztési lehetőségei 

 Az általam elvégzett kutatás korlátait elsősorban mindkét alminta esetében az 

alacsony elemszámban látom. 

 A mintavételi módszer sem biztosíthatta a reprezentativitást, bár ezáltal a 

válaszadási hajlandóság magasabb volt, mintha másik mintavételi technikát 

alkalmaztam volna. 

 A földrajzi lehatárolásból fakadó korlát, hogy a kutatást elsősorban a Nyugat-

Dunántúli régióban végeztem el. 
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 A kérdőíves megkérdezésben azokat a termékeket és szolgáltatásokat 

érintettem, melyek vásárlásával kapcsolatos konfliktusok a kvalitatív kutatásban 

is felszínre kerültek. 

A kutatás jövőbeli folytatása céljából: 

 érdemes lenne az elemszám növelésével nagyobb mintán is elvégezni a kutatást. 

 A kapott eredményeket egy posztkvalitatív kutatás keretében egy gyakorlati 

szakember és egy mozaikcsaládosokat tömörítő szervezet vezetőjével is 

áttekinteni, megvitatni érdemes. 

 Nemzetközi együttműködésekkel célszerű lenne egy összehasonlító kutatást 

végezni különböző országokban élő mozaikcsaládokkal kapcsolatban, így 

feltárhatóvá válik a jelenség hazai nemzetközi vonatkozása. 
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1. számú melléklet 

 

44. ábra A házasságkötések és a válások száma Magyarországon, 1990-2011 

Forrás: KSH, Demográfiai Portré, 2009 
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45. ábra Teljes válási arányszámok Európa egyes országaiban, 1990-2009/2010 

Forrás: KSH, Demográfiai portré, 2012 
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2. számú melléklet 

 

46. ábra A házasságon kívüli születések aránya Magyarországon, 1990-2008 

Forrás: KSH, Demográfiai Portré, 2009 
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47. ábra Házasságon kívüli születések aránya Európa egyes országaiban (1999-2010) 

Forrás: Hablicsekné Richter M. (2011): Demográfiai folyamatok áttekintése az EUROSTAAT adatbázisa 

alapján 
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3. számú melléklet 
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SZERZŐ TERMÉK FÜGGŐ VÁLTOZÓ FÜGGETLEN VÁLTOZÓ EREDMÉNYEK 

Atkin (1978) gabonapehely szülő/ gyerek kölcsönhatás gyermek kora, neme, SES 
A szülők a fiatalabb gyermek kéréseit többször utasítják 

vissza, mint az idősebbekét. 

Belch et al. 

(1985) 

autó, tv, gabonapehely, 

vakáció, készülékek, 

bútorok 

családtagok befolyása, 

egyetértés a befolyással 

kapcsolatban, percepciók 

döntési fázis, termék, 

részdöntés, válaszadó 

A gyermekek befolyása a gabonapelyheknél és a nyaralásnál a 

legnagyobb. A választási szakaszban kisebb a befolyásuk. A 

gyerekek ráhatása kevesebb az autóvásárlásnál (hol és mennyiért), 

a nyaralásra való költésnél, a bútor típusának kiválasztásánál és, 

hogy hol vegyenek gabonapelyhet. Az autóvásárlásnál a férj és a 

gyerek esetén eltérés mutatkozott a gyermek részdöntésekre való  

befolyásával kapcsolatban. A nyaralásnál a férj és a gyerek nem 

értett egyet a gyermek befolyásáról a nyaralás helye, időtartama és 

a szálláshely kiválasztása részdöntéseknél. A férj és a gyermek 

nem értett egyet a gabonapelyhek mérete és a vásárlás helye, ideje 

részdöntésekben. A probléma felismerésnél a férj és a gyermek 

ellentétben állt a gyermek befolyásának mértékével a televízióval 

illetve az apa befolyásának mértékével a bútorokkal kapcsolatban. 

A gyermekek azt hiszik, nagyobb a befolyásuk, mint ahogy azt az 

apák gondolnák. A gyermekek azt gondolják, az apáknak nagyobb 

a befolyásoló szerepe, mint ahogy azt az apák gondolják saját 

magukról. 

Berey és Pollay 

(1968) 
gabonapehely 

a gyermek kedvencének 

vásárlása 

gyermek rámenőssége, anya 

gyermek-központúsága, az 

anya márkája 

Minél gyermekközpontúbb az anya, annál kevésbé szívesen 

vásárolja a gyerek kedvenc gabonapelyhét. Az anya reklámokra 

való visszaemlékezési készsége minél jobb, annál inkább vásárol a 

gyereke kedvenc gabonapelyhéből. 

Brody et al. 

(1981) 

édesség, chips, 

csokoládés ital, 

cukorka 

gyermek befolyási 

kísérlete, a reklámozott 

termékek keresésének 

száma 

TV reklámok hatásának való 

kitettség 

A reklámoknak kitett gyermekeknek több a befolyásolási kísérlete, 

mint a reklámok hatásának ki nem tettekének. A gyermekek 

többször kérnek reklámozott márkát közös tévénézési szokások 

esetén, mintha egyedül néznék vagy nem néznének reklámokat. 

Darley és Lim 

(1986) 

mozi, családi 

szórakozás, sportolás 
gyermek befolyása 

családtípus, gyermek kora, 

kontroll, részdöntések 

A mozi esetében a külső LOC (locus of control, az irányítás helye) 

szülők nagyobb gyermeki befolyást észleletek, mint a belső LOC-

kal rendelkező szülők. Az egyedülálló szülők nagyobb befolyást 

érzékeltek a gyermek részéről a vásárlás helye részdöntésnél, mint 

a gyermeküket együtt nevelők. Az idősebb gyerekeknek nagyobb 

a befolyása a vásárlás idejére és a „speciális információk” 

részdöntéseknél, mint a fiatalabbaknak. A családi szórakozásra is 

nagyobb hatással vannak az idősebb gyerekek illetve, hogy 

mennyit költsenek. A külső LOC értékkel rendelkező szülők 
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nagyobb befolyást észleltek a speciális információknál, mint a 

belső LOC-kal rendelkezők. A sportolás esetén az idősebb 

gyermekeknek nagyobb a ráhatása, hogy mikor, milyen sportágat 

és mennyiszer űzzenek. Az egyedülálló belső LOC szülők 

kevesebb befolyást észleletek minden részdöntésnél (kivéve a 

vásárlás helyénél), mint a gyermeket együtt nevelő szülők. 

Foxman és 

Tansuhaj 

(1988) 

gyermek lemezei 

(zenei), számítógép, 

ruhák, magazinok, 

bicikli, fogkrém, 

családi számítógép, 

élelmiszer, kábel tv, 

bútor, autó 

családtagok befolyása, 

egyetértés a 

befolyásolással, 

percepciók 

termék, termék fontossága, 

válaszadó 

A gyermekeknek nagyobb befolyása van a gyerekeknek készült 

termékek vásárlására, mint a család által fogyasztott javakra. Az 

anya számára minél fontosabb a gyermekfogkrém vásárlása, a 

gyerekeknek annál kevesebb a befolyása arra. Minél fontosabb a 

kábeltévé, a gyermeknek annál több a befolyása rá. Az anya és a 

gyermek véleménye eltér a gyerek befolyásáról a  lemezek, 

gyerekruhák, magazinok, bicikli, bútorok, készülékek és a családi 

fogkrém vásárlása esetén. A gyermekek a befolyásukat relatíve 

nagyobbnak értékelték, mint anyukájuk. 

Foxman et al. 

(1989) 

gyermek lemezei 

(zenei), számítógép, 

ruhák, magazinok, 

bicikli, fogkrém, 

családi számítógép, 

élelmiszer, kábel tv, 

bútor, autó 

a gyermek relatív 

befolyása, gyermek átlagos 

befolyása, eltérések a 

befolyástól, percepciók 

termék, válaszadó, apa kora, 

család mérete, anya 

munkaideje, elképzelés 

irányultság 

A gyerekeknek befolyásuk van a termékek ajánlásában, az új 

termékekre való figyelemfelkeltésben és a „jó vétel” 

kiválasztásában. Az árválasztásnál nincs szerepük. A családtagok 

eltérő véleményen vannak a gyerek hatásáról a gyerekruha és 

fogkrém vásárlásánál. A gyerekek úgy érzik, nagyobb a befolyásuk, 

mint ahogy szüleik látják. Minél idősebb az apa és koncepció 

orientáltabb a családi kommunikáció, annál kisebb az eltérés a 

befolyás észlelésénél. Minél nagyobb a család és minél többet 

dolgozik az anya, annál nagyobb az eltérés a befolyás érzékelésében. 

Jenkins (1979) 

nyaralás, készülékek, 

autó, életbiztosítás, 

bútorok, megtakarítás, 

élelmiszer 

gyermek befolyása 
termék, részdöntés, 

demográfiai tényezők 

A gyerekeknek kevés a befolyásuk a termékek vásárlására, a 

nyaralás képez csak kivételt. A gyerek hatásasa kisebb az ár, a 

szálláshely és a közlekedési eszköz kiválasztásánál. 

Mehrotra és 

Torges (1977) 

gabonapehely, étterem, 

gyermek ruhái és cipői, 

chips, üdítőital 

szülői engedékenység 
termék, AIO változók, 

médiahasználat 

Az engedékenység termékenként változik. 

Moschis és 

Mitchell (1986) 

üdítőital, iskolai 

felszerelés, autójavítás, 

készülékek, gyermek 

ruhái, lemezei 

testápolási termékek 

gyermek befolyása a 

döntési fázisokban 

eszme és szociális 

irányultság, családi 

kommunikáció, gyermek 

kora, zsebpénze, neme, SES, 

kommunikáció a 

kortársakkal 

Minél szocio-orientáltabb egy család kommunikációja, a gyerek 

befolyása annál kisebb az alternatívák értékelésére és a választásra. 

Minél többször beszélik meg a gyerekek a kortársakkal a termékek 

fogyasztását, annál nagyobb a gyerek hatása a vásárlási döntés 

minden szakaszára, a döntés kivételével. Minél idősebb a gyerek, 

annál nagyobb a beleszólása minden szakaszban. Minél több pénzt 
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38. táblázat A gyermek befolyásának vizsgálata 

Forrás: Saját szerkesztés a  Lawton, Ian M – Sanders, Matthew R (1994): Designing effective behavioral family interventions for stepfamilies in.. Clinical Psychology Review, 14 (5): 463-496 

tanulmány alapján 

keres a gyermek, annál nagyobb a választás szakaszára való 

befolyása. Minél nagyobb a SES értéke, annál nagyobb a gyerek 

befolyása a probléma-felismerésre. 

Nelson éttermek gyermek befolyása 
döntési fázis, jövedelem, 

család mérete, gyermek kora 

A fiatalabb gyerekeket kevésbé vonják be a vásárlási 

döntésbe, mint az idősebbeket. Az idősebb gyerekeknek csak 

a választásba és a kérdésbe, hogy mennyit költsenek van a 

szülőknél kisebb hatásuk. Minél magasabb a jövedelem, annál 

nagyobb a gyerekek befolyása az étterem típusának 

kiválasztásában. Minél nagyobb a család, a gyerekeknek 

annál több a befolyásuk az információszerzésben és a típus 

illetve márka kiválasztásában. A gyerekek befolyása a 

probléma-felismerésben és a keresés szakaszában a 

legnagyobb, illetve a döntés szakaszában a legkisebb. 

Roberts et al. 

(1981) 

gyermek ételek, 

állateledel, rágógumi, 

öltözködés, 

gabonapehely, 

sütemény, 

rágcsálnivaló 

gyermek befolyása anya attitűdje 

Az aggódóbb anyák esetén a gyermekek befolyása kisebb a 

táplálkozással és a család pénzügyeivel kapcsolatban. Minél 

konzervatívabb és hagyománytisztelőbb az anya, annál kisebb 

a gyerek ráhatása a vásárlási döntésekre. 

Szybillo és 

Sosanie (1977) 

étterem, családi 

kirándulás 
gyermek befolyása 

döntési fázis, termék, 

részdöntések 

A gyerekeknek nagyobb a befolyása a probléma felismerésnél, a 

keresésnél, illetve kevesebb a választásnál. A gyerekeknek arra van 

a legkevesebb hatásuk, hogy mennyit költsön a család. 

Ward és 

Wackman 

(1972) 

fontos élelmiszerek, 

kevésbé fontos 

élelmiszerek, gyermek 

tartós fogyasztási 

cikkei, piperecikkek, 

egyéb 

gyermek befolyásolási 

kísérletei 

a gyermek tv nézési 

korlátozásai, anya időtöltése 

tévénézéssel, anya attitűdje, 

anya vissza-emlékezései a 

reklámokra, gyermek kora 

A szülők az idősebb gyerekek kívánságaival szemben 

engedékenyebbek. A szülői engedékenység csökken a tévénézés 

korlátozásával. Az engedékenység növekszik, ha a szülőknek 

pozitív a hozzáállása a reklámokhoz és több időt töltenek 

tévézéssel. A gyerekek befolyásolási kísérletei annál többször 

fordulnak elő, minél többet néznek tévét a szülők, illetve ha márka-

emlékezetük növekszik. A gyerekek befolyása nagyobb a fontos 

élelmiszerekre és a gyerek tartós fogyasztási cikkeire. 
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4. számú melléklet 
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Szerző(k) A minta 

nagysága (fő) 

Kor (év) Módszer A kutatás célja Eredmények 

Amato-Ochiltree, 

1987 

125 8-10 

Keresztmetszeti 

mintavételi eljárás, 

önkényes mintavétel 

véletlenszerű 

kiválasztással 144 

iskolából. A 

megkérdezettek 39%-

a vett részt a 

kutatásban. 

Viselkedési/érzelmi 

problémák: a szülők 

által megadott 22 

ponton alapuló ösztön 

kontroll és szociális 

képességek. Piers-

Harris Gyermek 

Önértékelési Skála 

(CSCS) 

Tanulmányi 

teljesítmény: 

szövegértési feladatok 

A mozaikcsaládból származó fiatalabb gyerekeknél olyan 

alacsony volt az önkontroll, mint a hagyományos családoknál. 

Nem volt elérés az idősebb korosztályok között. Nem volt 

eltérés a szociális képességek közt sem az eltérő 

családtípusoknál. A mozaikcsaládos gyerekek minden 

életkorban alacsonyabb pontszámokat értek el a CSCS 

mutatón. 

A fiatalabb mozaikcsaládból származó gyerekeknek 

alacsonyabb volt a szövegértési pontszáma, mint a teljes 

családban élőkének. 

A nem nincs hatással a családi hatásokra. Az önkontroll 

rosszabb eredményt mutatott a többszöri újraházasodott szülők 

gyerekeinél. 

131 14-17 

Aquilino, 1991 

5264 (adatok: 

National Survey 

of Families and 

Households) 

19-34 

Keresztmetszeti 

mintavételi eljárás. 

Országos 

valószínűségi 

mintából származó 

kohorsz. Retrospektív 

vizsgálat. 

Kirepülés: A szülői ház 

elhagyásának ideje és 

az elköltözéshez vezető 

út. 

A mozaikcsaládban élő lányoknál (különösen mostohatestvér 

léte esetén) szignifikánsan nagyobb a korán elköltözők aránya. 

A fiúknál a mostohaszülőkkel való együttélés kapcsolatban áll 

a korai elköltözési aránnyal. A mozaikcsaládból származó 

fiatalok sokkal szívesebben költöznek el otthonról házasság 

vagy függetlenné válás miatt. Közülük kevesebben hagyják el 

otthonukat tanulmányi okokból, mint más családtípusban élők. 
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Borrine, Handal, 

Brown, és Scaright, 

1991 

917 14-18 

Keresztmetszeti mintavételi 

eljárás. Önkényes 

mintavétel városi 

magániskolákból. 

Pszichológiai beállítottság: 

Általános egészségügyi 

kérdőív és Langer tüneti 

kutatás 

Családi konfliktus: Családi 

környezet skála 

ANCOVA és SES kovariancia használatával nem 

mutattak ki szignifikáns eltérést a különböző 

családtípusoknál a kamaszok beállítottsága esetén. A 

beállítottsággal és az otthoni konfliktusok nagyobb 

számával kapcsolatot találtak. 

Brady, Bray, és 

Zeeb, 1986 
363 2-17 

Keresztmetszeti mintavételi 

eljárás. Klinikán kezelt 

gyerekek 

Viselkedési problémák: A 

Connors szülői kérdőív 

részskálái 

A mozaikcsaládból származó gyerekek 

szignifikánsan magasabb pontszámot értek el az 

irányítással, hiperaktivitással, alvással, aggódássál és 

lopásokkal kapcsolatos részskálákon. Különbségek 

voltak a gyerekek közt nem és kor tekintetében, de a 

családtípussal kapcsolatban nem volt kimutatható 

kapcsolat. 

Dawson, 1991 

17,110 

(adatok: 

National 

Health 

Interview 

Survey, 1988) 

0-17 

Keresztmetszeti mintavételi 

eljárás. Országos 

reprezentatív minta. 

Egészségügyi és iskolai 

mérések, retrospektív 

vizsgálat 

Viselkedési/ érzelmi 

problémák: A CBCL 32 

elemén alapul. Az elmúlt 12 

hónap során pszichológiai 

kezelést kapók aránya. 

Iskolai magatartás: 

osztályismétlés, felfüggesztés 

és eltanácsolás. Szülői 

értekezletek. 

Fizikai állapot: Kiválasztott 

indikátorok. Egészségügyi 

kockázat. 

A mozaikcsaládból származó gyerekek közül 

magasabb a viselkedési problémával küzdők aránya, 

illetve az egyes részskálákon (antiszociális 

viselkedés, depresszió, hiperaktivitás, önfejűség, 

függőségek, kortársakkal való konfliktus) is 

magasabb pontszámot értek el, mint a teljes 

családban élők. A mozaikcsaládos gyerekek 

nagyobb arányban részesülnek kezelésben (6,6%), 

mint a hagyományos családtípusból szármázók 

(2,7%). Szignifikánsan nagyobb az osztályismétlés, 

a felfüggesztés és eltanácsolás aránya a 

mozaikcsaládban élők közül. Sokkal többször 

igénylik a szülőértekezletet. A mozaikcsaládos 

gyerekek szignifikánsan nagyobb arányban 

szenvednek asztmától, fejfájástól, ágyba vizeléstől 

és többször élnek át balesetet. Tehát általános 

egészségük veszélyeztetettebb, mint a hagyományos 

családban élőknek 

Featherstone, 

Cundick, és Jensen, 

1992 

530 11-17 

Keresztmetszeti mintavételi 

eljárás. Önkényes 

mintavétel két kiválasztott 

Tanulmányi teljesítmény és 

iskolai magatartás: 

osztályátlag, hiányzások, 

A kor, társadalmi osztály és faj hatásának 

kiküszöbölése után a mozaikcsaládos gyerekek a 

hagyományos családban élőkkel szemben 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

 
204 

iskolában. késések, tanárok értékelése 

alapján a szociális képességek, 

észlelt helytelen viselkedés 

szignifikánsan alacsonyabb tanulmányi átlagot értek 

el, magasabb volt arányuk a hiányzások és késések 

esetében, a szociális képességeik rosszabbak voltak. 

Emellett magasabb arányban mutattak bomlasztó, 

érdektelen viselkedést az osztályban. 

Fergusson, 

Diamond, és 

Horwood, 1986 

989 0-6 

6 éves longitudinális 

mintavételi eljárás. Születési 

kohorsz 

Viselkedési/érzelmi 

problémák: anyák és tanárok 

által pontozott Rutter-féle 

gyermekviselkedési kérdőív 

(CBQ) 

A családi szociális háttér paraméterek hatásának 

kiküszöbölése után a mozaikcsaládban élő gyerekek 

mind az anyák, mind a tanárok szerint nagyobb 

arányban mutatnak (a családi konfliktusok és 

életesemények során tapasztalt) agresszív és 

antiszociális viselkedést. Csekély mértékben 

magasabb az arányuk a depressziósak és 

visszahúzódók között a teljes családban élőkhöz 

képest. A nem nincs hatással a család 

együttműködésére. 

Flewelling és 

Bauman, 1990 
2102 12-14 

2 éves prospektív 

mintavégeli eljárás. 

Valószínűségi mintavétel 

Káros anyagok fogyasztása: 

alkohol, cigaretta és 

marihuana kipróbálása illetve 

szexuális aktivitás saját 

bevallás szerint 

A kor, nem, faj, anya iskolai végzettsége 

paraméterek hatásának kiküszöbölése után kiderült, 

hogy a mozaikcsaládból származó kamaszok 

szignifikánsan gyakrabban fogyasztanak káros 

szereket. Az első megkérdezéskor és két évvel 

később is nagyobb arányban voltak szexuálisan 

aktívak, minta a hagyományos családban élők. 

Hetherington,  Cox 

és Cox, 1985 
180 

10 évesek 

nyomon 

követve 

6 éves longitudinális 

mintavételi eljárás a 

nyomon követő új kohorsz 

hozzáadásával. Önkényes 

mintavétel 

Viselkedési/érzelmi 

problémák: Kifelé forduló 

viselkedés, befelé fordulás és 

szociális képességek mérése 

szülők értékelése alapján 

CBCL skálán és egy 49 

tényezőből álló osztályozó 

skálán. Emellett önértékelés és 

a korosztály értékelése 30 

tulajdonság alapján. A 

viselkedést a szülő figyelte 24 

órás ellenőrző lista 

segítségével. Otthoni 

megfigyelés. 

Iskolai viselkedés: CBCL 

Újraházasodás két éven belül: A fiúk és lányok is 

magasabb pontszámot értek el a kifelé forduló 

magatartást vizsgáló skálán a mozaikcsaládosoknál, 

mint a kétszülős modellnél. Ennek a következetesség 

volt az oka. A fiúk nem különböztek a családtípusok 

tekintetében a befelé forduló viselkedés és szociális 

kompetenciák vizsgálatakor. A lányok nagyobb 

arányban voltak befelé fordulók a mostohaszülők, 

tanárok, kortársak és önmaguk szerint is. A 

mostohaapák szerint a lányok szociális képességeik 

elmaradnak. 

Újraházasodás két éven belül: A fiúk a mostohaapa 

és a kortársak osztályzatai alapján nagyobb arányban 

kifelé fordulók, ha mozaikcsaládban élnek. Semmi 

másban nem mutattak eltérést.  A fiúk nem 
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skála a tanár értékelése alapján 

és osztálytermi megfigyelések 

Negatív életesemények: Szülők 

és a gyermek is értékel az 

előző évre vonatkozó 

élettapasztalati kérdőívben. 

különböztek a családtípusok tekintetében a befelé 

forduló viselkedés és szociális kompetenciák 

vizsgálatakor. A mozaikcsaládban élő lányok 

nagyobb arányban (mostohaapa és kortárasak 

értékelése szerint) küzdenek viselkedési 

problémákkal illetve alacsonyabb a szociális 

képesség pontszámuk (mostohaapák szerint), mint a 

hagyományos családban élő lányoknak. 

Azok a lányok, akiknél újraházasodás volt a 

családban, úgy érezték több negatív esemény történt 

életük során, mint bármely más családtípusban élők. 

A negatív életesemények korrelálnak a befelé 

fordulással és a kifelé irányuló viselkedési 

problémákkal. 

Mitchell, Wister és 

Birch, 1989 
2125 18-64 

Keresztmetszeti mintavételi 

eljárás. Országos kutatás 

részmintája. Retrospektív 

vizsgálat 

Kirepülés: a szülői ház 

elhagyásának ideje (kor) 

A mozaikcsaládból származó egyének jelentős része 

(25%) korábban elhagyta a szülői házat (15-17 éves 

korban), mint a kétszülős modellben (14,8%). A 

korai kirepülés határozott összefüggést mutatott a 

nagyobb mozaikcsaláddal illetve a férfi nemmel. 

Needle, Su és 

Doherty 
508 

11-13 az első 

lekérdezéskor 

5 éves longitudinális 

mintavételi eljárás. 

Önkényes mintavétel 

véletlenszerűen kiválasztva 

egy egészségügyi 

szervezettől. 

Káros anyagok fogyasztása: 

összetett mérés az általános 

droghasználatról (mérték és 

gyakoriság) illetve a használat 

következményeiről 

A családi környezet, kortársak befolyása és az öt 

évvel korábbi személyes beállítottság hatásának 

kiküszöbölése után kiderült, hogy azokban a 

családokban élő lányoknál, ahol válás történt, 

szignifikánsan nagyobb volt a droghasználat a 

szülők újraházasodása után. Az újraházasodás nem 

magyarázta a lányok drogfogyasztásának 

következményeit, illetve a fiúk droghasználatának 

mértékét. Az elvált szülők fiainál szignifikánsan 

alacsonyabb volt a drogfogyasztás következménye 

az újraházasodás után. 

Peterson és Zill, 

1986 
1080 

7-11 az első 

lekérdezéskor 

5 éves longitudinális 

mintavételi eljárás. 

Országos valószínűségi 

mintavétel. 

Viselkedési/ érzelmi 

problémák: háromszor 6 

tényezős részskála a CBCL 

kérdőív alapján 

Iskolai viselkedés: 

Felfüggesztés vagy elbocsátás. 

Szülőértekezletek 

A családi szociális háttér korrekciója után, a 

mozaikcsaládból származó gyerekek magasabb 

értékeket mutattak a depresszióval, befelé 

fordulással, antiszociális magatartással és 

hiperaktivitással foglalkozó skálákon, mint a 

hagyományos családból származó gyerekek. A 

mozaikcsaládban élő gyerekek lényegesen nagyobb 
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arányban mutattak viselkedési problémákat az 

iskolában. Sok eltérés mutatkozott a nemek 

tekintetében. Az anya újraházasodása a problémák 

nagyobb arányával jár együtt a lányok esetében. A 

fiúknál nem volt hasonló trend kimutatható. A jó 

szülő-gyerek kapcsolat az újraházasodás negatív 

következményeit enyhíti. 

Sanderur, 

McLanahan és 

Wojtkiewicz, 1992 

5246 
14-17 az első 

lekérdezéskor 

6 éves longitudinális 

mintavételi eljárás 

Tanulmányi teljesítmény: 

Érettségi bizonyítvány átvétele 

és egyetemi tanulmányok 

A stabil, régóta fennálló (65,4%) és a most kialakuló 

mozaikcsaládok (68,5%) gyerekei kisebb arányban 

vehették át érettségi bizonyítványukat, mint a 

hagyományos családból származók (85%). A régóta 

fennálló mozaikcsaládból származó fiatalok közül 

kevesebben (42,5%) tanultak tovább egyetemen, 

mint a hagyományos családban (64,4%) vagy most 

kialakuló mozaikcsaládban (65,1%) élők. 

Wadsworth, 

Burnell, Taylor és 

Butler, 1983 

2543 0-5 

5 éves longitudinális 

mintavételi eljrárás. 

Országos születési kohorsz 

részminta 

Egészségügyi felmérés: Az 

anyák visszaemlékezése 

alapján. Hosszantartó orvosi 

kezelések igénybevétele 

balesetek esetén 

A mozaikcsaládban élő gyerekeknek sokkal 

gyakrabban volt balesetük vagy ismétlődő balesetük. 

Két vagy több esetben vették fel őket kórházi 

kezelésre a balesetek után, mint a hagyományos 

családban élőket. A balesetek típusa 

családtípusonként változik. A mozaikcsaládból 

származó gyerekeknek nagyobb arányban volt 

fejsérülésük és feltételezett mérgezésük. A 

családtípusból nem lehet következtetni a balesetek 

számára (a nem, a költözések és a gyerek 

viselkedésének figyelmen kívül hagyása után), de ez 

a tényező volt a kórházi kezelések legerősebb 

előrejelzője. 
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39. táblázat A mozaikcsaládokban élő gyerekek viselkedési problémáit vizsgáló kutatások rendszerezése 

Forrás: Mangleburg, Tamara F. (1990), "CHILDREN'S INFLUENCE IN PURCHASE DECISIONS: A REVIEW AND CRITIQUE", in Advances in Consumer Research 

Volume 17, eds. Marvin E. Goldberg, Gerald Gorn, and Richard W. Pollay, Provo, UT : Association for Consumer Research, p. 81. 

Wadsworth, 

Burnell, Taylor és 

Butler, 1985 

2543 0-5 

5 éves longitudinális 

mintavételi eljárás. 

Országos születési 

kohorsz részminta. 

Viselkedési/ érzelmi 

problémák: Az anyák 

értékelése az antiszociális 

viselkedésről és neurotikus 

magatartásról a Rutter-féle 

CBQ kérdőív 20 tényezője 

alapján 

Fejlődési teszt: Angol képes 

szókincs teszt és ábra 

másolási teszt 

A családi szociális háttér, a gyerekek neme és születési sorrendje 

tényezők korrigálása után, a mozaikcsaládban élő gyerekek 

szignifikánsabban magasabb pontszámot értek el az antiszociális 

magatartást és neurotikus viselkedést mérő skálákon, mint a 

hagyományos családban élők. A családtípusok közti 

eltérésekből az antiszociális viselkedésre lehet következtetni, 

jelzik azt. A mozaikcsaládból származó gyerekek mindkét 

képességmérő teszten gyengébben szerepeltek a hagyományos 

családban élő társaikhoz képest. 

Zil, 1988 
11686 (adatok: 

NHIS, 1981) 
0-17 

Keresztmetszeti 

mintavételi eljárás. 

Országos véletlenszerű 

mintavétel. A minta 

1084 mostohaapás és 

216 mostohaanyás 

családot tartalmaz 

Viselkedési/ érzelmi 

problémák: A CBCL 28 

elemén alapuló szülői 

megkérdezés az igénybe vett 

vagy akart pszichológiai 

kezelésről az elmúlt 12 

hónapban. 

Iskolai viselkedés: 

osztályismétlés (gyerekek 

megkérdezése). Szülő 

értékelése a gyerek 

tanulmányairól. Iskolai 

hiányzások az elmúlt 12 

hónapban. 

Szellemi egészség: A szülők 

értékelésén alapuló általános 

egészség és egészségügyi 

korlátozás vagy tevékenység. 

A kor, nem, szociális és családi faktorok korrekciója után a 

mozaikcsaládban élő gyerekek rosszabb pontszámot értek el a 

CBCL teszten és nagyobb arányban igényeltek pszichológiai 

kezelést vagy ismételtek osztályt. Tanulmányaik rosszabbak 

lettek, több napot hiányoztak az iskolából és az egészségügyi 

méréseken is rosszabbul teljesítettek, mint a hagyományos 

családban élő gyerekek. A családtípus hatásai nyilvánvalóak, a 

mostohaanyás családban élő gyerekek általában rosszabbul 

viselkednek, mint a mostohaapás társaik. Gyenge pozitív 

kapcsolat áll fenn a viselkedési problémák és a mostohatestvér 

léte között. A korai gyermekkorban vagy kamaszkorban 

bekövetkező családfelbomlás a problémás magatartással 

kapcsolatban áll. Ha a család széthullása a gyermekkor közepén 

történik, kevesebb a negatív hatás. Azokban a mostohaapás 

mozaikcsaládokban, ahol a gyerek rendszeres kapcsolatban áll a 

távollevő szülővel, kevesebbszer fordul elő magatartási 

probléma. A mostohaanyás családok esetén ez nem áll fenn. 

Gyenge kapcsolat mutatkozott a magatartás és a gyermek kora 

vagy neme között. 



 

 

5. számú melléklet Mélyinterjú vezérfonal 

Keresztnév:______________________________________ 

Születési év:______________________________________ 

Foglalkozás:______________________________________ 

Legmagasabb iskolai végzettség:_____________________ 

1. Bevezető szakasz 

1.1 Kérem, mesélje el az első családalapításától a jelenlegi családig eltelt időszakot! 

1.2 Mutassa be a jelenlegi családját! Hol és hogyan élnek, hány tagú a család? 

1.3 Kérem, jellemezze az egyes családtagokat (a jelenlegi családban) a családban 

betöltött szerepük alapján! 

1.4 Kérem, mutassa be a tágabb családot (nagyszülők, keresztszülők…)! Milyen 

kapcsolatot ápolnak egymással, milyen gyakran és alkalomból találkoznak? 

2. Középső szakasz 

2.1  Az Ön jelenlegi családjában a napi cikkek vásárlása kinek a feladata? Van-e 

munkamegosztás a családtagok között? Átlagosan mennyit költenek a napi cikkek 

bevásárlása során? 

2.2 Tartanak-e havonta „nagybevásárlásokat”, azokat milyen rendszerességgel ki és hol 

végzi el? Átlagosan mennyit költenek egy ilyen vásárlás alkalmával? 

2.3 Ismertesse, hogy az egyes „nagybevásárlások” alkalmával mely családtag, milyen 

termék vásárlásáról dönt? (férj, feleség, gyerekek-esetükben külön rákérdezni, hogy 

melyik gyermek kié.) 

2.4 Vannak olyan termékek, amelyek megvásárlása esetében a családtagok egyéni 

döntést hozhatnak? Kérem, ismertesse ezeket a termékeket és a döntéshozó 

személyét is! 

A döntéshozó személye  A termék megnevezése 

Apa  

Anya  

1.Gyermek neve:  

2.Gyermek neve:  
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3.Gyermek neve:  

4.Gyermek neve:  

5.Gyermek neve:  

6.Gyermek neve:  

2.5 Az Önök családjában léteznek-e olyan jellegű vásárlással kapcsolatos döntések, 

amelyeket közösen, csoportosan hoznak meg? Kérem, ne csak termékekre, hanem 

szolgáltatásokra is gondoljon, kisebb és nagyobb értékben is! (nyaralás, magánórák, 

szabadidő eltöltése, sport…) 

 A családok vásárlási döntéshozatalában résztvevőket egyfajta „döntési 

központként” is felfoghatjuk, melyben az egyes résztvevők különböző szerepeket 

töltenek be. A továbbiakban ezekre a szereplőkre vonatkozó kérdések következnek. 

2.6 Kérem, nevezzen meg olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek megvásárlása 

előtt leggyakrabban az apa, az anya vagy a gyermek a kezdeményező! 

A kezdeményező személye  A termék vagy szolgáltatás megnevezése 

Apa  

Anya  

1.Gyermek neve:  

2.Gyermek neve:  

3.Gyermek neve:  

4.Gyermek neve:  

5.Gyermek neve:  

6.Gyermek neve:  

2.7 A vásárlási döntések meghozatala során gyakran akadnak olyan szereplők, akik a 

döntéseket különböző módon (érvekkel, előzetes információgyűjtéssel) 

befolyásolják. Az Önök családjában vannak-e olyan családtagok, akik 

befolyásolónak számítanak? Kik ők és milyen esetekben befolyásolják a család 

vásárlási döntését? 

2.8 A vásárlások realizálása előtt mindig van egy vagy több személy a családban, 

aki(k) támogatja(k) a termék megvételét, vagy a szolgáltatás igénybevételét. Az 

Önök családjában ki vagy kik ezek a szereplők, és vannak-e olyan termékek, 

amelyek esetében a döntéshozói szerep különösen jellemző valamelyik családtagra? 

2.9 A vásárlási döntések kezdeményezése, meghozatala és realizálása minden 

családban nehézkes, gyakran konfliktusokkal tűzdelt. Az Önök esetében mely 
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termékek vagy szolgáltatások azok, amelyek megvétele előtt a legtöbb konfliktus 

adódik a családtagok között? Meséljen el három, legjellemzőbb konfliktusos 

helyzetet! 

2.10 Hogyan kezelik a családjukban azokat a szituációkat, amikor a vásárlási 

döntés az egyes családtagok között nézeteltérést vált ki? 

2.11 Ön szerint a patchwork családokban nehezebb vagy éppen könnyebb 

vásárlási döntéseket meghozni? Kérem, válaszát indokolja! 

2.12 Véleménye szerint a patchwork családokban a vásárlási döntések 

tekintetében több nézeteltérés adódik olyan családtagok között, akik nem állnak 

egymással vér szerint rokonságban? Kérem, válaszát indokolja meg! 

3. Befejező szakasz 

3.1 Véleménye szerint jelent-e anyagi hátrányt a családtagok számára az, hogy 

patchwork családban élnek? Válaszát kérem, indokolja! 

3.2 Tegyük fel, hogy közvetlen jó barátja a közeljövőben egy patchwork családban 

folytatja tovább családi életét. Legyen kedves, foglalja össze számára, hogyan 

könnyíthetné meg, vagy csökkenthetné a vásárlási döntésekkel kapcsolatos 

konfliktusokat családon belül? 

3.3 Mely területeken számíthat a „barátja” a legtöbb konfliktusra, ha a vásárlási 

döntéseket vesszük figyelembe? 

3.4 A patchwork családok egyre nagyobb számban jelennek meg a magyar 

társadalomban, mi a véleménye erről a folyamatról? Melyek az előnyei, melyek a 

hátrányai? 

3.5 Ön szerint hasonlítanak-e egymáshoz a patchwork családok valamilyen tekintetben 

vagy mindegyik „egyedi eset”. Amennyiben léteznek ilyen hasonló vonások, 

kérem, nevezze meg azokat! 

3.6 Végül legyen kedves, mondja el, hogyan tervezi a családja jövőjét, miként látja 

családtagjait öt, tíz év múlva? 

Köszönöm a válaszokat! 
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6. számú melléklet 

40. táblázat Teljes magyarázott variancia – hagyományos családosok 

Forrás: Saját szerkesztés (Saját kutatás alapján, 2012) 

Teljes magyarázott variancia – hagyományos családok 

Komponens 

Kezdeti sajátértékek Tömörítés utáni értékek Faktorelemzés utáni értékek 

Összesen 
Variancia 

%-a 

Kumulált 

% 
Összesen 

Variancia 

%-a 

Kumulál

t % 
Összesen 

Variancia 

%-a 

Kumulált 

% 

1 3,545 10,428 10,428 3,545 10,428 10,428 2,747 8,080 8,080 

2 2,914 8,572 19,000 2,914 8,572 19,000 2,292 6,741 14,822 

3 2,102 6,182 25,181 2,102 6,182 25,181 2,073 6,097 20,919 
4 1,973 5,802 30,984 1,973 5,802 30,984 1,872 5,505 26,424 

5 1,756 5,165 36,149 1,756 5,165 36,149 1,801 5,298 31,722 

6 1,664 4,893 41,042 1,664 4,893 41,042 1,751 5,149 36,871 
7 1,556 4,576 45,618 1,556 4,576 45,618 1,738 5,113 41,983 

8 1,464 4,307 49,925 1,464 4,307 49,925 1,562 4,594 46,577 

9 1,383 4,067 53,991 1,383 4,067 53,991 1,539 4,526 51,103 
10 1,185 3,485 57,477 1,185 3,485 57,477 1,509 4,440 55,543 

11 1,160 3,411 60,888 1,160 3,411 60,888 1,479 4,351 59,894 

12 1,117 3,284 64,172 1,117 3,284 64,172 1,454 4,278 64,172 
13 ,944 2,776 66,948       
14 ,875 2,572 69,520       

15 ,854 2,511 72,031       

16 ,819 2,409 74,440       
17 ,807 2,374 76,815       

18 ,764 2,248 79,063       

19 ,722 2,125 81,188       
20 ,694 2,040 83,228       

21 ,680 2,000 85,228       

22 ,627 1,843 87,071       
23 ,603 1,773 88,845       

24 ,530 1,558 90,403       

25 ,487 1,431 91,834       
26 ,454 1,336 93,170       

27 ,432 1,272 94,442       

28 ,364 1,072 95,514       
29 ,328 ,966 96,480       

30 ,301 ,886 97,366       

31 ,291 ,856 98,222       
32 ,244 ,718 98,940       

33 ,193 ,569 99,509       

34 ,167 ,491 100,000       

Extrakciós módszer: főkomponens elemzés. 
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7. számú melléklet 

Teljes magyarázott variancia - mozaikcsaládok 

Komponens 

Kezdeti sajátértékek Tömörítés utáni értékek Faktorelemzés utáni értékek 

Összesen 
Variancia 

%-a 

Kumulált 

% 
Összesen 

Variancia 

%-a 

Kumulált 

% 
Összesen 

Variancia 

%-a 

Kumulált 

% 

1 4,792 14,095 14,095 4,792 14,095 14,095 3,422 10,066 10,066 

2 3,762 11,065 25,160 3,762 11,065 25,160 2,376 6,987 17,053 

3 2,554 7,511 32,671 2,554 7,511 32,671 2,202 6,478 23,531 

4 1,924 5,660 38,331 1,924 5,660 38,331 1,976 5,813 29,344 

5 1,645 4,840 43,170 1,645 4,840 43,170 1,952 5,740 35,084 

6 1,557 4,579 47,749 1,557 4,579 47,749 1,865 5,484 40,568 

7 1,469 4,321 52,070 1,469 4,321 52,070 1,767 5,198 45,766 

8 1,369 4,027 56,097 1,369 4,027 56,097 1,728 5,082 50,848 

9 1,337 3,934 60,030 1,337 3,934 60,030 1,716 5,048 55,896 

10 1,131 3,327 63,357 1,131 3,327 63,357 1,651 4,855 60,751 

11 1,091 3,209 66,566 1,091 3,209 66,566 1,509 4,438 65,189 

12 1,039 3,057 69,623 1,039 3,057 69,623 1,507 4,434 69,623 
13 ,956 2,813 72,436             

14 ,916 2,693 75,129             

15 ,812 2,388 77,517             
16 ,767 2,257 79,774             

17 ,759 2,233 82,007             

18 ,641 1,886 83,893             
19 ,599 1,762 85,656             

20 ,565 1,662 87,317             

21 ,507 1,492 88,810             

22 ,488 1,434 90,244             

23 ,453 1,332 91,576             

24 ,411 1,208 92,784             
25 ,357 1,050 93,834             

26 ,327 ,963 94,797             

27 ,316 ,929 95,726             

28 ,297 ,875 96,601             

29 ,270 ,794 97,395             

30 ,244 ,718 98,113             
31 ,201 ,591 98,704             

32 ,172 ,507 99,211             
33 ,142 ,418 99,629             

34 ,126 ,371 100,000             

Tömörítési módszer: főkomponens elemzés. 

41. táblázat Teljes magyarázott variancia – mozaikcsaládok esetében 

Forrás: Saját szerkesztés 
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