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 „Aranka! A maga gyereke és az én gyerekem veri a mi gyerekünket” 

 

(Karinthy Frigyes) 
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1. A disszertáció célja és hipotézisei 

Napjainkra a hagyományos családformák megváltozása globális társadalmi jelenség lett. 

Magyarországon a KSH adatai szerint (KSH Demográfiai portré) a házasságok fele 

válással végződik, Magyarországon minden hatodik gyermek él „patchwork” családban 

(Spéder, 2003). Számos nemzetközi kutatás foglalkozik a mozaikcsaládokban zajló 

pszichés folyamatok vizsgálatával (Fisher-Leve-O’Leary-Leve, 2003), szociológusok a 

jelenség társadalmi okait és kihatásait kutatják (Cheal, 2002). A marketingszakemberek 

részéről is készültek már tanulmányok a mozaikcsaládokkal kapcsolatban, mivel egy 

sajátos és bonyolult családi kapcsolatrendszerben zajló fogyasztói magatartás markáns 

eltéréseket mutat a hagyományos családmodellben élőkétől (Tinson, 2007). 

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 külföldön gyakran a 

„stepfamily” (magyarul mostoha-család) kifejezést is használja illetve a „blended family” 

(kevert család) vagy „reconstituted family” (újjáalakult család) említése is előfordul. 

Hazánkban elsősorban a pszichológia és egyes szociológiai ágazatok foglalkoznak a 

mozaik családdal. A családterápiával foglalkozó szakemberek is kiemelten kezelik ezt a 

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

A mozaikcsalád olyan család, ahol a pár egyik vagy mindkét tagjának már van gyermeke 

az előző kapcsolatából. A pár azon tagját, aki nem biológiai szülője a gyermeknek, 

mostohaszülőnek nevezik (mostohaanya vagy mostohaapa) (Mintel, 2005). A 

mozaikcsalád meghatározását többféle szemszögből közelítették meg: 

1. Keverék család (blended family) olyan család, amely különálló családokból 

házasság vagy más kapcsolat útján jött létre (Barker, 2003, p. 46). 

2. Újjáalakult család (reconstituted family): a szociológiai értelmezése két felnőtt 

házasság, együttélés vagy élettársi kapcsolat útján létrejött kapcsolatának, akiknek 

már vannak gyermekei előző kapcsolatukból. 
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3. Egy új család, ami egy széthullott család maradványaiból alakult. (Biblarz and 

Gottainer, 2000). 

A mozaik családokról Németországban elsőként 1984-ben tettek említést (Sager, CJ, 

Brown, HS, et al 1983). Korábban ilyen családok a gyermekes özvegyek 

újraházasodásaival jöttek létre, ám a válások számának nagyarányú emelkedésével 

kialakult a ma leginkább elterjedt mozaikcsalád (Clarke-Joshi, 2005). 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. Azok a szülők, 

akik a válás után már nem élnek együtt a családdal, továbbra is fontos szerepet játszanak az 

új család életében is (Allan-Crow, 2001). A mozaikcsalád kívülről nézve nem sokban 

különbözik a nukleáris családtól, azonban közelebbről megvizsgálva jelentősen eltér attól 

(Hetherington, 1999). Visher és Visher strukturális összehasonlítása alapján 

megállapítható, hogy nagyon távol áll egymástól a két modell. A mozaikcsalád a különélő 

családdal, nevelő- és örökbefogadó családokkal mutat némi hasonlóságot. Papernow 

(1984) két típust jegyzett fel (a) egyszerű mozaikcsalád-rendszer (egy szülő-gyerek 

rendszer és egy pótszülő) (b) összetett család (két szülő-gyerek alrendszer). Verena 

Krähenbühl (2001) és munkatársai kidolgoztak egy olyan tipológiát, mely azt is 

megkülönbözteti, hogy pótapa vagy pótanya csatlakozott a rendszerhez: (1) Pótanyás 

család: amikor egy nő csatlakozik egy férfihoz és annak vér szerinti gyermekéhez. (2) 

Pótpapás család: egy férfi csatlakozik a nőhöz és annak vér szerinti gyerekéhez. (3) 

Összetett mozaikcsalád: két rész-család kapcsolódik össze, mindkét partner magával hozza 

a korábbi kapcsolatból származó gyerekeit. (4) Mozaikcsalád közös gyermekkel vagy 

gyermekekkel: a hozott gyerekek mellett egy vagy több közös gyermek is van a családban. 

(5) Részidős mozaikcsalád: az előző kapcsolatból származó gyerekek a különélő szülővel 

és annak új partnerével bizonyos meghatározott időben együtt élnek. 

A mozaikcsaládok kevésbé összetartóak, mint más családok és az egyes családtagok közti 

különbségek miatt számos konfliktussal kell szembenézniük (Bien-Hartl-Teubner, 2002; 

Clingempeel-Brand-Clingempeel, 2004; Tinson-Nancarraow, 2007). A gyerekeknek is 

kevesebb beleszólása van az egyes döntéseknél, mivel a családtagok nem szeretnék, hogy a 

helyzet bonyolultabb legyen
 
(Tinson et al., 2008). A mozaikcsalád-tagok számára a 

nehézségek egyik fő forrása, hogy tisztázatlanok a velük szembeni szerepelvárások 

(Fischer, 2005). Ezeknek a családoknak nincs közös történelmük, konfliktusok 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

 

 8 

alakulhatnak ki a gyerekneveléssel kapcsolatosan és a napi dolgokkal kapcsolatos 

döntéseknél is. Több kutatás is bizonyítja, hogy a gyereknél többször előfordulnak olyan 

problémák, mint a szegénység, a pszichés és viselkedési problémák, a tanulási nehézségek 

és az egészségügyi problémák (Cockett and Tripp, 1994). Az egyik legnehezebben 

megoldható konfliktusokat az anyagi érdekellentétek okozzák. A családforma azonban 

kihatással van a vásárlási döntéshozatalra és a folyamat jellegére is (Rogers-Rose, 2002; 

Brown, 2004). 

1.1. A disszertáció célja 

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 társadalomi 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. 
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1.2. A disszertáció hipotézisei 

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 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

 

 11 

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. 

1. Táblázat: Hipotézisek ismertetése 

Forrás: Saját szerkesztés 
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2. A kutatás módszertana 

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. 

2.1. A kvalitatív kutatás célja, módszertana 

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., 119.o.). 

Feltáró kutatásomban az egyéni mélyinterjús technikát választottam, mint módszert. A 

mélyinterjú az információszerzés strukturálatlan és közvetlen formája (Malhotra, 2005. 

212. o.), 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 
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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 kapcsolatura, a jelenlegi és korábbi házastársuk, élettársukkal való 

együttélés és az abból fakadó konfliktusok jellegére, jelenlegi viszonyukra. Kíváncsi 

voltam nem csak a mostani, de a 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 

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 

kellet 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 



EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA 

ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? 

 

 14 

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. 

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. 406. o.). A körültekintő 

kiválasztás ellenére mégsem vállalta minden egyén az interjút, összesen 62 darab 

értékelhető mélyinterjú készült el. 

2.2. A kvantitatív kutatás célja, módszertana 

A kvalitatív kutatás eredményeit felhasználva, a tématerület és 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 
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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 

adtainak 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. 

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. 

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-hogyan a kvalitatív kutatásban is- nagyobb problémát jelentett. A 

magkérdezések Győrben és Győr környéki településeken is zajlottak, de történt mintavétel 
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Zalaegerszegen, Mosonmagyaróváron, és a környező falvakban is. A kutatás során 

megkeresetem 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, ez esetben már hólabdás 

mintavétel történt. 

3. A kutatás eredményei, a hipotézisek igazolása 

A kutatás eredményeinek bemutatása során a mozaikcsaládok vásárlási döntéseivel 

(Shoham-Dalakas, 2003) kapcsolatos jellegzetességeket és konfliktusokat emelem ki. A 

mozaikcsaládokra jellemző a havi többszöri nagybevásárlás, mely során többet költenek, 

mint hagyományos családmodellben élők, összegyűjtik a különböző kuponokat és 

rendszeresen figyelik az akciókat is. 

3.1. A kvalitatív kutatás eredményeinek összefoglalása 

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 általános 

iskolai osztálytól 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. 
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A mozaikcsalád típusa A mintában szereplők száma 

(fő) 

Pótanyás   4 

Pótapás   14 

Összetett   18 

Közös gyerekes mostohaanyás 4 

mostohaapás 14 

összetett 5 

Részidős   3 

2. Táblázat: Az interjú alanyok mozaikcsalád típusai 

Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezettek többsége elmondta, hogy megtartotta a függetlenségét és hétköznapi 

értelemben nem alkotnak teljes családot, mivel megvan mindegyiküknek a saját lakása, 

annak ellenére, hogy van közös gyermekük. A vásárlási döntéseknél ezért mindenki a saját 

szükségleteire figyel továbbá a saját, illetve a közös gyermekére. A vásárlási döntési 

szerepek tekintetében elmondható, hogy a nők a hagyományos családmodellben élőkhöz 

hasonlóan az élelmiszervásárlásokról, háztartási dolgokról, tisztítószerekről, saját 

használatú dolgaikról és a gyerekruhákról döntenek, szinte minden téren magasabb 

befolyással rendelkeznek a férfiaknál. 

Az anyagi függetlenség megőrzésének problémája többször felvetődött, különösen 

azokban a családokban, ahol nincs közös gyermek, vagy a háztartáson kívüli gyermek is 

van. Az igazságos elosztás és a másik gyermekéről való gondoskodás jelenti a legfőbb 

problémákat. A gyermekeket jellemzően csak kisebb dolgokban hagyják az interjúalanyok 

egyénileg dönteni, vélhetően amiatt, hogy az egyes családtagok között ne legyenek 

konfliktusok és különbségek, a nem velük élő gyermekeket kevésbé tekintik családtagnak, 

és gyakran előfordul, hogy a kapcsolatuk sem túl jó. A közös döntések tekintetében 

találtuk a legtöbb anomáliát a mélyinterjúk kiértékelése során. Általában mindenki azt 

mondta, hogy náluk konszenzusos a döntéshozatal, ám ha konkrét konfliktusokra 

kérdeztünk rá, akkor a családon kívül élő gyermekkel kapcsolatos vásárlásokat, továbbá a 

magasabb jövedelemmel rendelkező társ önálló döntéseit nevezték meg, különösen a nagy 

értékű termékek esetében. Problémát jelent a szabadidő és a nyaralás megszervezése is. Az 
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időpont, a résztvevők egyeztetése, az úti cél kiválasztása okoz nehézséget. A közös 

gyermekes és a pótpapás mozaikcsaládoknál gyakorta szervezik a szabadidőt a gyerekek 

érdeklődési köre és az életkoruk alapján, függetlenül attól, melyik szülőhöz is tartozik. A 

gyerekeket csak a lehetőségek közötti választásba vonják bele, csökkentve ezzel a 

potenciális konfliktusok számát. A közös döntések speciális esete, amikor a vér szerinti 

szülők a gyerek iskolaválasztásával, magánóráival, sportolásával kapcsolatban döntik el, 

hogy ki finanszírozza azt. A leggyakrabban a gyerekkel egy háztartásban élő fizeti a 

költségeket, a másik édes szülő tartásdíjra hivatkozva nem. A közös családi döntések 

száma függ attól is, hogy hány gyermek van a családban és mennyire komplikált a család 

összetétele. A mozaikcsaládokban élők pénzkezelésére jellemző, hogy a felek külön 

bankkártyával rendelkeznek, így mindenki megvásárolhatja a saját szükségleteit kielégítő 

termékeket és szolgáltatásokat a másik tudta nélkül. A mozaikcsaládok esetében az anyagi 

kérdések jelentik a legtöbb konfliktusforrást (Beatty-Talpade, 1994; Lee-Beatty, 2002), ez 

a mintából is kitűnt. Az interjúalanyok többsége a direkt kérdésekre vagy kitérő, vagy 

pedig a valóságostól eltérő válaszokat adott (náluk nincsenek konfliktusok, csak 

problémamegoldó, vagy kompromisszumkereső konfliktuskezelés). Az indirekt kérdések 

esetében viszont már pontosan megnevezték a konfliktusok jellegét és a megoldási 

lehetőségeket, amelyet a 2. ábra foglal össze. 

 

2. Ábra: Gyermekek 

Forrás: Saját készítésű ábra a Wordle program segítségével. 

A megkérdezett interjúalanyok szerint a legtöbb konfliktus inkább a nagyobb volumenű 

vásárlásoknál adódik (lakásfelújítás, lakásfelszerelés, autó, műszaki dolgok vásárlása) a 

túlköltekezésből vagy a másik szerint felesleges költések miatt, főleg, ha ő a főkereső. A 
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mozaikcsaládokban élők egy részére jellemző a konfliktuskerülő magatartás, inkább 

jóváhagyja a termék megvásárlását. Az interjúalanyok kisebb hányada bevallotta, hogy a 

vásárlási döntések miatt gyakorta alakulnak ki veszekedések felemelik hangjukat, vitáznak. 

A megkérdezettek fele a vásárlási döntések meghozatalát a hagyományos családmodellben 

élőkével hasonlatosnak találta (szeretnének hozzájuk hasonlítani) másik része szerint 

nehezebb a döntéseket meghozni, gyakran előfordul, hogy a nem közös gyerek háttérbe 

szorul az új feleség miatt, a nem közös gyereknek gyorsabban mond nemet a 

mostohaszülő, mint a sajátjának. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ábra: A kutatás során feltárt eredmények 

Forrás: Saját szerkesztés 

A gyermekek korából is adódhatnak problémák, a gyermekek kevésbé fogadják el egymást 

és mások az igényeik. A vásárlások során adódó konfliktusok attól is függnek, hogy 

milyen típusú mozaikcsaládban élnek. Egy összetett, sokszereplős patchwork családban 

jóval nehezebb meghozni a döntést. A részidős mozaikcsaládban abból adódhatnak 

problémák, hogy nem ismerik egymás igényeit, szokásait és életritmusát. A családi 

ünnepek során az ajándékok értéke, továbbá a rokonok, befolyásolók hozzáállása is 

konfliktushelyzeteket szül. A rokonok gyakran tesznek különbséget a vér szerinti és a 

mostohagyerek között, melyet a szülők próbálnak meg orvosolni. A túlfogyasztás jelensége 
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is jellemző a patchwork családokban, mivel a szülők és rokonok egymással versengve 

próbálják meg kivívni a gyermek szimpátiáját, amit a gyerekek ügyesen ki is használnak. 

A patchwork családok az interjúalanyok szerint nagyobb anyagi hátrányban vannak a 

hagyományos családmodellben élőkkel szemben, mivel a gyermektartás díja, a nagyobb 

háztartásméret, alkalmasint a több háztartás jelentős anyagi terheket ró a szülőkre. 

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 

 Öröklés  

 Alkalmazkodás 

 Megbeszélés, egyeztetés 

 Igazságosság [különösen 

ünnepekkor] 

 Egyenlőség a gyermekek 

között 

 Türelem 

 Anyagi függetlenség 

3. Táblázat: A kutatás során feltárt vásárlási konfliktusokat befolyásoló tényezők, források és 

megoldások 

Forrás: Saját szerkesztés 

3.2. A kvantitatív kutatás eredményeinek összefoglalása 

A kutatás során 142 mozaikcsaládban és 184 hagyományos családmodellben élő felnőttet 

kérdeztem meg, akik különféle típusú mozaikcsaládokban éltek. A válaszadók nagy része 

nő volt (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 39 év volt, a kitöltők születési dátuma 1955-től 1989-ig terjedt. A legtöbb 

kitöltő a 36-40 éves korosztályból került ki. A pár átlagos életkora 40 év lett. A válaszadók 

19%-a egy gyermekkel él együtt, 39%-a kettővel. A háromgyerekes családok aránya 28%. 

Négy gyermek már kevesebb esetben fordult elő (10%) és 5 válaszadónál a családban 5 

gyermek él. 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. 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 
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sok esetben már önállósodott vagy tanulmányai miatt nem lakik a szülővel. Az esetek 

legnagyobb részében a távol élő gyermek az első kapcsolatból született. A megkérdezett 

mozaikcsaládosok közül 47 esetben van a házastársának velük nem élő gyereke. Az 

átlagéletkoruk 19,61 év volt, tehát idősebb gyerekekről van szó. Ők nagyrészt a volt 

feleséggel élnek, de sokan említették, hogy már önállóak. A 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 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 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%). Alacsony (70 ezer Ft alatti) 

jövedelemmel a mozaikcsaládosok 12,7%-a rendelkezik. Átlagos (70-130 ezer Ft) 

jövedelmű több mint a válaszadók fele (50,7%). Átlag feletti (131-250 ezer Ft.) bevétellel 

viszonylag nagy arányban rendelkeznek (24,6%). Kifejezetten magas, 251 ezer Ft feletti 

jövedelemmel pedig kevesen bírnak (3,5%). Sokan voltak, akik a fizetést érintő kérdésre 

nem szívesen válaszoltak (8,5%). 

A napi cikkek vásárlására jellemző az egyéni döntés. A közös (a párral közös illetve az 

egész családdal közös) döntések is többször előfordulnak, de a gyerekeket kisebb 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. A 

nagybevásárlások tekintetében már a közös döntések dominálnak, csak úgy, mint azt az 

előzetes kutatások és a szakirodalom is alátámasztották. A gyerekeket itt is kevesebbszer 

vonják be a döntésbe. Az ok valószínűleg ismét a konfliktuskerülés. Az egyéni döntések 

aránya 23%, a pár döntése pedig 11%. A közös gyerekek is nagyon alacsony arányban 

vesznek részt a nagybevásárlás során meghozott döntésekbe és egyetlen esetben fordult 

elő, hogy a nem közös gyerek is beleszólhatott. A saját ruházat vásárlásánál az egyéni 

döntés a legjellemzőbb, kisebb arányban fordul elő közös döntés. A gyerekeket nem igazán 
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engedik beleszólni a vásárlásba. Valószínűleg az egyéni ízlések és a saját használat miatt 

alakult így a válaszok megoszlása. A partner ruháinak vásárlásában a közös döntés (45%) 

illetve a partner saját döntése (40%) dominál. A gyerekek itt rendkívül kevés esetben 

szólnak bele. A megkérdezettek 9-10%-a dönt partnere ruháiról. Mivel a válaszadók nagy 

része nő volt, ezért nem meglepő az eredmény, hiszen általánosságban a férfiak kevésbé 

szeretnek ruházati cikkeket vásárolni és sokszor kikérik párjuk tanácsát. Összességében 

elmondható, hogy a háztartásban élő gyerek ruháinak vásárlását a partnerrel közösen 

döntik el a válaszadók. A gyermekek beleszólásának alacsony aránya valószínűleg abból 

adódik, hogy nem akarják a szülők, hogy a mostohatestvérek között konfliktus alakuljon 

ki, ezért ilyen magas a közös szülői döntés aránya. (A közös gyermek esetén 47%). 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. 

3.2.1. 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 mozaikcsaládosokat illetve a 

hagyományos családosokat. 

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%) 

 A munkámat szeretem elsősorban otthon végezni 
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 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 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 

 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%) 
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 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%) 

 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%) 
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 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. 

A klaszterelemzés megkezdése előtt faktorelemzést végeztem, de tekintettel arra, hogy a 

variációk 30%-át elveszítettük, jobbnak láttam visszatérni a kiindulási változókhoz, ezért a 

klaszterelemzés alapját nem a faktorértékek adták, hanem a kiindulási változók. A 

kutatásban 34 attitűdállítást használtam, amelyeket előzetesen 20 fő közvetlen 

megkérdezésével teszteltem. Az attitűdállítások közül 5 esetben nem tapasztaltam 

szignifikáns eltérést a csoportok között. A mozaikcsaládokban élőket 4 klasztercsoportba 

soroltam be, amelyek életmódjuk alapján markáns eltérést mutatnak. 

1. klaszter: 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. 

2. klaszter: 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. 
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3. klaszter: az ebbe tartozók: kiemelkedően családcentrikusak, aktívak, és szeretik az 

újdonságokat. Az innováció iránt nyitottak, szívesen és gyakran próbálnak ki új 

termékeket és márkákat is, nem nevezetőek márka hűnek. Szabadidejét is szívesen 

tölti el az otthonából kimozdulva, de a családjával. Számukra fontos a pénz, 

vásárlási döntéseiben impulzusvásárló. 

4. klaszter: az ide tartozók 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 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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3.3. A hipotézisek igazolása 

3.3.1. 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 jellemző 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. 

4. Táblázat: Khi négyzet próba és szimmetrikus mutatók 

Forrás: Saját szerkesztés 
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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. 

3.3.2. 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. 

5. 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. 

3.3.3. A telefonszámla fizetésével kapcsolatos hipotézisek 

H03.1: A válaszadó saját telefonszámlája fizetése tekintetében nincs eltérés a hagyományos 

és a mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 
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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 

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. 

6. 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. 
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3.3.4. 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 

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. 

7. 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. 
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T4.2: A válaszadó párjának a telefonszámlája fizetése tekintetében van eltérés a 

hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták között. 

3.3.5. 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. 

8. Táblázat Khi négyzet próba és szimmetrikus mutatók 

Forrás: Saját szerkesztés 

Jelenlegi kutatás alapján a nullhipotézist nem tudom elutasítani. 
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3.3.6. 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. 

9. 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 

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 arány elhanyagolható volt. A χ² statisztika értelmében (χ² = 10,235) 

szignifikáns eltérés van az alminták között. 
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A nullhipotézist elutasítom, van eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok között 

válaszadóval egy háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek telefonszámlájának a 

fizetése tekintetében. 

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. 

3.3.7. 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. 

10. 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. 
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A nullhipotézist elutasítom, van eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok között 

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. 

3.3.8. 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. 

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. 

11. Táblázat Khi négyzet próba és szimmetrikus mutatók 

Forrás: Saját szerkesztés 

Jelenlegi kutatás alapján a nullhipotézist nem tudom elutasítani. 



 

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. 

12. Táblázat Hipotézisek – tézisek összefoglaló táblázat 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Összegzés 

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 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 szolgáltatások realizálásáig. A 

munkám új eredményét elsősorban abban látom, hogy olyan célcsoportot kezdtem el vizsgálni 

a marketingen belül, mellyel hazai kutatások csak érintőlegesen foglalkoztak. Úgy vélem, 

hogy a mozaikcsaládok számának emelkedésével nem csak az akadémiai, hanem a gyakorlati 

szféra számára is érdekes és hasznos kutatási terület rajzolódik ki. A dolgozatomban 

bemutattam, hogy a mozaikcsaládok vásárlási döntései és konfliktusai a család összetételéből 

fakadóan eltérnek a hagyományos családmodellben élőkétől, melyek a hatékony 

marketingkommunikáció alapját képezhetik. 

Kutatásom gyakorlati hasznossága több területen is kamatoztatható (pszichológia, pedagógia, 

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. 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 illetve üzenetet sugározni, melyek azokra megoldást 

találnak. 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. 
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