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A PÁRKAPCSOLATOK

JELLEGZETESSÉGEI

Pongrácz Tiborné

FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

  A házasodási kedv jelentôsen visszaesett 
2007-ben mintegy 40 százalékkal keve-
sebb volt a házasságkötések száma, mint 
1990-ben. Leginkább a 25 évesnél fi ata-
labb nôk és férfi ak házasságkötéseinek 
száma marad el a korábbitól, ugyanakkor 
mérsékelt emelkedést mutat a 30-as éve-
ikben járó nôk és férfi ak házasságkötési 
aránya. A fi atalon meg nem kötött házas-
ságokat az idôsebb korosztályok növekvô 
házasodási hajlandósága messze nem ké-
pes ellensúlyozni, így a házasságkötések 
száma csökken. 
  A házasulók korösszetételében történt vál -
tozások miatt folyamatosan emelkedik 
a házasulók átlagos életkora. Míg 1990-
ben az elôször házasuló menyasszo-
nyok átlagosan 22 éves korban léptek 
az anyakönyvvezetô elé, 2007-ben ezt 
már 27,5 éves korukban tették. Az 
elôször nô sülô férfi ak átlagos életkora 
is több mint 5 évvel emelkedett: 24,7 
évrôl 30,1 évre.

  Az alternatív együttélési formák, minde-
nek elôtt az élettársi kapcsolatok fokozó-
dó térhódítása tapasztalható. Az élettársi 
kapcsolatok számának emelkedése azon-
ban nem kompenzálja a házasságkötések 

számának csökkenését, más szóval a tar-
tós párkapcsolatban élôk aránya vissza-
esést mutat.
  A népszámlálási adatok szerint a házas-
ságkötés nélkül együtt élô párok aránya 
1990 és 2001 között 5,1 százalékról 11,3 
százalékra növekedett. Az élettársi kap-
csolatot életükben legalább egyszer kipró-
bálók aránya ennél jóval magasabb. Az 
NKI Életünk fordulópontjai címû demog-
ráfi ai adatfelvétel adatai szerint a valaha 
párkapcsolatban élt férfi ak és nôk egy-
negyede kipróbálta az együttélésnek ezt 
a szabadabb, jogi kötöttségektôl mentes 
formáját. A 25–29 éves korosztályon be-
lül az élettársi kapcsolatban élôk aránya  
a 40 százalékot is eléri, majd az életkor 
elôrehaladtával, a kapcsolatok többségé-
nek törvényesítésével az élettársak aránya 
fokozatosan csökken.

  A közvélemény-kutatások adatai azt bi-
zonyítják, hogy  a hanyatló házasodási 
kedv ellenére a házasság intézményének 
presztízse változatlanul erôs, a házas-
ság továbbra is a legtámogatottabb és 
legmegfelelôbbnek tartott párkapcsolati, 
együttélési forma.
  Jelentôsen változott az élettársi kapcsola-
tok megítélése. A házasság nélküli együtt-
élések néhány évtizede még deviánsnak 
tartott együttélési formából napjainkra 
elfogadott párkapcsolati formává váltak.

A PÁRKAPCSOLATOK 

ALAKULÁSÁNAK JELLEMZÔI

A rendszerváltozás óta felerôsödött a tartós 
párkapcsolati életformák átalakulása. A há-
zasság mint együttélési forma kizárólagossá-
ga megszûnôben van; terjednek és egyre el-
fogadottabbá válnak a házasságkötés nélküli 
együttélések. Az élettársi kapcsolat azonban 
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nem szorítja ki a házasságot. A házasságkö-
tés elôtti együttélés (próbaházasság) terjedô 
gyakorlata éppen e két életforma egymáshoz 
kapcsolódására hívja fel a fi gyelmet. Ugyan-
akkor az sem állítható, hogy minden együtt-
élés végsô célja a házasságkötés lenne, ezért 
az élettársi kapcsolatok terjedése valójában 
komoly kihívást jelent a házasság intézmé-
nye számára. Ezt a tényt támasztja alá a há-
zasodási hajlandóság folyamatos visszaesése 
és – a világháborúk kivételével – soha nem 
tapasztalt alacsony színvonala.

A házasságkötések száma 1990-hez vi-
szo nyítva 2007-re 40 százalékkal csökkent, 
de ennél is drámaibb következtetések 
von hatók le a teljes elsô házasságkötési 
arányszámF változását bemutató adatokból 
(1. ábra).

1. ábra. A teljes elsô nôi házasságkötési arányszám 
alakulása, 1990–2007

Forrás: Demográfi ai évkönyvek.

Míg az 1960-as években csaknem min-
den nô életében legalább egyszer házas-
ságra lépett – és még 1990-ben is mintegy 
háromnegyedük – napjaink házasságkötési 
szokásait tartós tendenciának feltételezve 
a nôknek több mint fele (56 százaléka) de 
iure hajadonként fogja leélni az életét.

A házasságkötések csökkenésével átala-
kul a házasulók korstruktúrája. Egyre keve-
sebben kötnek fi atalon, a húszas éveik elején 
házasságot. A házasságkötések módusza a 
nôk esetében a 20–24 éves korcsoportról a 
25–29 éves korcsoportra helyezôdött át. A 
kilencvenes évek elején a házasuló nôk 28 
százaléka még a tizenévesek közé tartozott, 
hányaduk most mindössze 4 százalék. A 
házasulók korösszetételében bekövetkezett 
változások miatt emelkedett a házasulók 
átlagos életkora (2. ábra).

2. ábra. Átlagos életkor az elsô házasságkötéskor, 
1990–2007

Forrás: Demográfi ai évkönyvek.

A vizsgált periódus alatt a nôk és a férfi -
ak elsô házasságkötéskori átlagos életkora 
mintegy 5,5 évvel emelkedett.

Az elsô házasságkötés idôzítését lé-
nyegesen befolyásolja a képzettség szint-
je (1. táblázat). A nyolc általánossal, vagy 
annál alacsonyabb iskolai végzettséggel 
rendelkezô férfi ak körében továbbra is gya-
kori a fi atalkori házasságkötés, a hasonló 
iskolai végzettségû nôk esetében pedig 
többségi magatartás a húszas évek elején 
megtartott esküvô. A felsôfokú végzett-
séggel rendelkezô nôk és férfi ak leggyak-
rabban 25 és 29 éves koruk között kötik 
meg elsô házasságukat, de a férfi ak közel 
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40 százaléka, a nôk egynegyede ezt még 
késôbbi életkorra, a harmincas éveinek 
elejére halasztja. A diplomás házasulók 
„korosodása” még a 2000-es évek elejéhez 
viszonyítva is jelentôsnek mondható. Né-
hány év alatt a 29 éves korukig megnôsülô 
férfi ak korábban többségi aránya lecsök-
kent, és megemelkedett a 30 éves, sôt a 35 
éves koruk után házasulóké.

A diplomás nôk ma fele annyian kötnek 
házasságot 20–24 éves korukban, mint a 
századforduló körül, ugyanakkor kétszer 
annyian halasztják az esküvôt a harmincas 
éveik elejére. A fi atal felnôtt népesség iskolai 
végzettségében bekövetkezett pozitív válto-
zás és a diplomások halogató magatartásá-
nak erôsödése egyaránt hozzájárult az elsô 
házasságkötések átlagos életkorának emel-
kedéséhez. 

A házasságok mellett és helyett meg je-
lenô és terjedô élettársi kapcsolatok bemu-

tatásához és elemzéséhez nem állnak ren-
delkezésre teljes körû népmozgalmi adatok. 
Erre vonatkozó információ népszámlálási 
adatokból és reprezentatív felvételekbôl nyer-

1. táblázat. Az elôször házasulók korcsoportos megoszlása iskolai végzettség szerint, 2008 (%)

Iskolai végzettség
Korcsoport

–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–49 50–X Összesen

Férfi 

0–7 osztály 20,3 29,7 23,4 13,3 3,2 5,1 5,1 100,0

8 osztály 7,1 23,7 28,6 24,5 8,4 4,7 3,1 100,0

Szakmunkásképzô, szakiskola 0,7 11,4 36,8 35,7 9,9 4,3 1,2 100,0

Középiskola 0,3 11,5 42,1 33,3 9,3 3,0 0,6 100,0

Felsôfokú iskola – 3,3 43,4 39,3 10,3 3,2 0,5 100,0

Összesen 1,1 10,2 39,8 34,8 9,6 3,5 1,0 100,0

N 327 3159 12 317 10 767 2978 1092 300 30 940

Nô

0–7 osztály 49,5 15,0 15,0 6,5 6,5 5,1 2,3 100,0

8 osztály 29,5 28,4 21,1 13,3 4,1 2,8 0,8 100,0

Szakmunkásképzô, szakiskola 4,3 30,9 37,2 20,3 5,1 1,9 0,2 100,0

Középiskola 1,9 31,8 40,3 19,7 4,5 1,4 0,5 100,0

Felsôfokú iskola – 11,6 55,3 26,6 4,8 1,3 0,3 100,0

Összesen 4,0 23,0 44,4 22,0 4,7 1,5 0,5 100,0

N 1254 7195 13 883 6884 1464 479 142 31 301

Forrás: KSH Népmozgalmi adatok (Demográfi ai táblázó). 

2. táblázat. Az elsô párkapcsolati formák megoszlása 
a párkapcsolatok létrejöttének idôpontja szerint

Az elsô
párkapcsolat
 létrejöttének 

idôszaka

Párkapcsolati forma
Összesen
(100%)

N=
Házasság

(%)

Élettársi 
kapcsolat 

(%)

1960–1964 96,9 3,1 873

1965–1969 94,3 5,7 1163

1970–1974 92,5 7,5 1294

1975–1979 88,9 11,1 1301

1980–1984 79,6 20,4 1166

1985–1989 66,6 33,4 1047

1990–1994 55,7 44,3 1054

1995–1999 37,5 62,5 1004

2000–2004 30,0 70,0 793

Forrás: Spéder Zs. – Kapitány B. (2007). 
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hetô. A 2001. évi népszámlálás szerint az 
élettársi kapcsolatban élôk aránya 11 száza-
lék volt, ez az arány az 1990. évi népszám-
lálásnál regisztráltnak mintegy két szerese. A 
párkapcsolatok megoszlása házasság vagy 
élettársi kapcsolat korcsoportonként igen 
eltérô. Erre enged következtetni a 2. táblá-
zat.

Az adatok az élettársi kapcsolatok ugrás-
szerû emelkedését mutatják a fi atalok köré-
ben, és arra utalnak, hogy az elsô együttla-
kásos párkapcsolat egyre gyakrabban jelent 
házasság nélküli, mint a jogilag szentesített 
együttélést. Az NKI Életünk fordulópontjai 
címû demográfi ai adatfelvétele szerint az 
esetek többségében nem végleges életfor-
ma választásról, hanem próbaházasságról 
van szó, és hosszabb-rövidebb idô után sor 
kerül a kapcsolat legalizálására, a házasság 
megkötésére. 

Az élettársi kapcsolatok fi atalodásával 
szoros összefüggésben megváltozott az 
együtt élôk családi állapot szerinti össze-
tétele is. Míg korábban – és még az 1990-
es évek elején is – a nem házas együtt élés 
elsôsorban az elváltak és özvegyek körében 
volt gyakori, napjainkban a nôtlen, hajadon 
családi állapotúak körében a legnépszerûbb. 
Az NKI említett demográfi ai panelfelvétel-
ének adatai szerint az élettársi kapcsolatban 
élôk több mint fele (57 százalék) nôtlen, 
hajadon, egyharmada elvált és egytizede 
özvegy családi állapotú.

A házasság, illetve a házasság nélküli 
együttélés választásában nemcsak objektív 
változók, hanem az érintettek szubjektív 
ismérvei, például a vallásosság is szerepet 
játszik (3. táblázat).

A házasságban élôk között 10 száza-
lékponttal magasabb az egyház tanításait 
követôk aránya, az élettársi kapcsolatban 
élôk körében pedig ugyanennyivel maga-
sabb a nem vallásosaké. 

LÁTOGATÓ PARTNERKAPCSOLATOK

Az elmúlt években mind Magyarorszá-
gon, mind Európában egyre nagyobb az 
érdeklôdés az úgynevezett látogató partner-
kapcsolatok iránt. A külvilág számára ismert 
kizárólagos partnerkapcsolatokról – nem 
alkalmi kalandokról – van szó, amelyekben 
a partnereknek nincsenek más tartós pár-
kapcsolatai, ám külön háztartásban élnek. 
A különélés lehet tudatos, önként vállalt; 
de lehet külsô kényszerre visszavezethetô 
is, például munkahelyük távolsága vagy a 
lakáskörülmények miatt nem tudnak ösz-
szeköltözni.

Magyarországon az NKI Életünk forduló pontjai 
címû demográfi ai adatfelvétel 2008/09-es kér-
dezési hullámának adatai szerint mintegy 
félmillió felnôtt él ilyen párkapcsolatban, 
többségük (mintegy 300 000 fô) harminc év 
alatti. Mintegy százezren járnak harmincas 
éveikben, és további mintegy százezer fô 
negyven év feletti. A megfelelô korú népes-
séghez viszonyítva ezek a számok alacso-
nyabbak az Európában általában megfi gyelt 
értékeknél.

Az ilyen típusú partnerkapcsolatok mint-
egy fele igen intenzívnek mondható; a LAT-
osok1 50 százaléka arról számolt be, hogy 
szinte minden nap (legalább havi húsz al-
kalommal) találkozik különélô partnerével. 
Heti néhány alkalommal (havi 8–19 találko-
zás havonta), a válaszadók egynegyede talál-
kozik partnerével. Az érintettek negyede tíz-
percnyire vagy közelebb lakik partneréhez, 
és a válaszadók több mint 4/5-e (83 száza-
léka) egy óra alatt eljut partnere otthonába. 
Ezek az adatok is alátámasztják azt, hogy a 
távolság igen kevés esetben oka a látogató 
partnerkapcsolatok létrejöttének Magyaror-
szágon.

1  LAT = angol betûszó a Living Apart Together 
kez dôbetûibôl.
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

A párkapcsolatok pluralizálódása tapasztal-
ható az európai országok többségében is, de 
a folyamat egymástól eltérô idôben, ütemben 

és mértékben zajlott. A közép- és kelet-eu-
rópai országokat – Magyarországhoz hason-
lóan – az 1990-es évek elejéig magas arányú 
és fi atal korban kötött házasodás jellemezte. 
A nyugat-európai országokban a házasságra 

3. táblázat. A házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élôk megoszlása vallásosság és életkor szerint (%) 

Korcsoportok

Ösz-
szesen

18–29 
éves

30–39 
éves

40–49 
éves

50–59 
éves

60–69 
éves

70–75 
éves

N

Házasok

Vallásos vagyok, az egyház tanítását követem 17,1 13,0 13,4 12,8 16,9 26,1 35,7 1551

Vallásos vagyok a magam módján 57,3 57,4 54,7 56,5 60,6 60,2 49,6 5196

Nem tudom megmondani 4,4 7,8 6,0 4,8 2,9 1,9 1,7 395

Nem vagyok vallásos 20,1 20,0 24,9 25,0 18,4 10,6 12,4 1819

Nem kíván válaszolni 1,0 1,5 0,7 1,0 1,1 1,2 0,6 93

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9054

Élettársak

Vallásos vagyok, az egyház tanítását követem 7,0 6,9 5,5 4,0 11,5 21,4 23,5 105

Vallásos vagyok a magam módján 53,8 48,5 56,2 54,2 59,4 63,3 58,8 715

Nem tudom megmondani 6,5 8,1 5,9 6,8 5,5 2,0 86

Nem vagyok vallásos 31,2 35,9 32,1 34,7 23,6 11,2 11,8 414

Nem kíván válaszolni 0,5 0,4 0,3 – – 2,0 5,9 6

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1326

Forrás: NKI Életünk fordulópontjai demográfi ai adatfelvétel, 2001. Saját számítás.

RÖVIDEN A SZINGLIKRÔL

Az utóbbi években a médiában egyre gyakrab-
ban szerepel a szingli fogalma. A szingli lét a 
posztmodern világ fi atal középkorúinak (har-
mincasok, negyvenesek) tartós párkapcsola-
tot mellôzô, választott életformája, melyben 
egyidejûleg érvényesül az érintettek erôteljes 
munka-, fogyasztás- és szabadidô-orientáltsága. 
Elôfeltétele az anya gi jólét, hiszen egyedül kell 
megteremteni és folyamatosan biztosítani a 
saját lakás és az önálló életvezetés pénzügyi 
feltételeit. Az 1990-es években az átalakulást 
követô növekvô egyenlôtlenségek Magyaror-
szágon is teret nyitottak azoknak a szûk, ám 
jómódú csoportoknak, amelyek tagjai szá-
mára reális lehetôséggé válik ez az életmód. 

Nem hanyagolhatók el azonban mindennek 
a mentális tényezôi sem: szükséges, hogy az 
érintettek az ideiglenes partnerkapcsolatokat 
részesítsék elônyben, azaz a tartós párkap-
csolatok kötöttségeitôl mentesen akarjanak 
élni. A népességnek és a fi ataloknak azonban 
igen kis aránya (5 százaléka) tekinti az önál-
ló, független életet ideálisnak. Utasi (2004) 
vizsgálati eredményei egyértelmûvé teszik, 
hogy tudatos választásról a tartós párkap-
csolat nélkül élôk mintegy egyötöde esetében 
beszélhetünk. A többség vagy öntudatlanul, 
egyéb életcéljait követve, karriertörekvései-
nek, munkacentrikusságának engedve sodró-
dik bele a szingli élethelyzetbe, vagy korábbi 
partnerkapcsolata felbomlását követôen (még) 
nem tudott újat kialakítani.
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lépôk aránya jóval alacsonyabb, az elsô házas-
ságkötés életkora pedig jóval magasabb volt.

A házasságkötésekben az elmúlt másfél 
évtized alatt bekövetkezett radikális csök-
kenés következtében a közép- és kelet-euró-
pai országok napjainkra Európa legalacso-
nyabb szintû házassági mozgalmát mutat-
ják (3. ábra). A nyugat-európai országokban 
a csökkenés sokkal kisebb mértékû volt, 
sôt, néhány észak-európai országban (pl. 
Dánia, Finnország) emelkedett a házaso-
dási kedv. Európán belül a házasságkötések 
gyakoriságát illetôen közeledés tapasztalha-
tó: a korábban magas házasodási arányszá-
mokat mutató közép- és kelet-európai or-
szágok mutatói a nyugat- és észak-európai 
országok korábban is viszonylag alacsony 
értékeihez közelednek, illetve csökkenek 
még ezeknél is alacsonyabb szintre.

A nôk házasságkötéskori átlagos életkora 
az európai régió egészében emelkedést mu-
tatott az elmúlt másfél évtizedben (4. ábra). 
A közép- és kelet-európai régióban ez az 
emelkedés kétségkívül nagyobb arányú volt, 
mint Európa többi részén, de a hagyomá-
nyosan létezô különbségek megmaradtak: 
a kelet- és nyugat-európai házasodási min-
ták napjainkban is elkülönülnek. A jelenle-

gi helyzet tehát röviden úgy jellemezhetô, 
hogy Nyugat-Európában magasabb életkor-
ban, ám nagyobb intenzitással köttetnek 
meg az elsô házasságok, mint a keleti régió-
hoz tartozó országok többségében.

4. ábra. A nôk átlagos életkora az elsô házasságkötéskor 
Európában, 1990 és 2006

Forrás: Demográfi ai évkönyvek.

Az élettársi kapcsolatok növekvô térhó-
dítása Európa-szerte megfi gyelhetô tenden-
cia. Az elterjedtség mértékében, a kapcsolat 
idôtartamában és kimenetelében azonban ré-
giónként jelentôs különbségek mutatkoznak. 
Az észak-európai országokban a nem házas 
együttélések igen elterjedtek, az elsô párkap-
csolat vonatkozásában szinte általánosnak 
mondhatók, és magas, 30 százalék körü-
li a véglegesen ezt az életformát választók 
aránya. Ezzel szemben néhány dél-európai 
országban (Olaszországban, Görögország-
ban vagy Cipruson) a házasságkötés nélküli 
együttélések kevésbé népszerûek, a nem túl 
fi atalon megkötött házasságot általában nem 
elôzi meg a párok együttélése, vagyis ezek-
ben az országokban az élettársi kapcsolat 
nem jelent tényleges alternatívát a házasság-
gal szemben. E csoporthoz kapcsolható még 
Lengyelország, Szlovákia és Litvánia is, ami 
arra utal, hogy az érintett országok esetében 
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Forrás: Demográfi ai évkönyvek.

3. ábra. A nôk teljes elsô házasságkötési aránya 
Európában, 1990 és 2004
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a katolikus vallás közös értékrendjének ma-
gatartást befolyásoló sze repérôl van szó. Ma-
gyarország, mint láttuk, a középmezônyben 
helyezkedik el. A házasság nélküli együttélés 
elsôsorban az elsô párkapcsolat esetében jelent 
tényleges alternatívát, de kétség kívül emelke-
dést mutat a házasságon kívüli tartós együtt-
élést választó férfi ak és nôk aránya is.

AZ EGYES PÁRKAPCSOLATI

FORMÁK NÉPSZERÛSÉGE 

A KÖZVÉLEMÉNY TÜKRÉBEN

A Népességtudományi Kutatóintézetben 
végzett közvélemény-kutatások arról ta-
núskodnak, hogy a házasodási magatartás-
ban bekövetkezett alapvetô változás elle-
nére a házasság intézményét a társadalom 
változatlanul pozitívan ítéli meg (5. ábra).

Látható, hogy napjainkban sem éri el a 
20 százalékot azoknak az aránya, akik a 
házasságot idejétmúlt intézménynek tekin-
tik, vagyis a döntô többség nem ért egyet 
ezzel az állítással. Ugyanakkor tíz év alatt 

fokozatos csökkenés tapasztalható a házas-
ságot igenlôk arányában, ami alapvetôen az 
élettársi kapcsolatok térnyerésével hozható 
összefüggésbe.

A nem házas együttélések gyakoribbá vá-
lása megváltoztatta az élettársi kapcsolatok 
társadalmi megítélését, elfogadottságát. A 
társadalom már 1991-ben sem volt teljesen 
elutasító a nem törvényesített kapcsolatok-
kal szemben, ám a közhangulat tíz év alatti 
további változása meglepô (4. táblázat).

4. táblázat. A nem házas együttélések társadalmi 
elfogadottságának változása, 1991, 2000

Egyetért 
Nem ért 

egyet

(%)

A társadalom szempontjából 
mindegy, hogy az emberek há-
zasságot kötnek, vagy élettársi 
kapcsolatban élnek (1991) 25,4 59,5

Nincs abban semmi rossz, ha 
egy fi atal pár együtt él anélkül, 
hogy házasságot szeretnének 
kötni (2000) 70,7 26,1

Forrás: Az NKI 1991. évi és 2000. évi adatfelvételei.

 Saját számítás.

Az együttélési formák tekintetében tehát 
az elmúlt 10–15 évben mind a tényleges gya-
korlat, mind a közvélemény jelentôs liberali-
zálódást mutat. Az életformákkal kapcsola-
tos preferenciákat nézve a liberalizálódás, az 
alternatív életformák pozitív megítélése még-
sem, vagy csak alig tapasztalható (6. ábra).

A tanácsolt életforma tekintetében a tár-
sadalom egyértelmûen házasságpárti, házas-
ságpárti volt és házasságpárti maradt. Válto-
zás csak a házasság elôtti együttélés vonat-
kozásában mutatható ki, jelentôsen megnôtt 
a próbaházasság utáni házasságkötést támo-
gatók aránya, ám az élettársi kapcsolat mint 
végleges életforma továbbra sem ajánlott. 
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Forrás: Az NKI 1993. évi, 2000. évi és 2004. évi 

adatfelvételei. Saját számítás.

5. ábra. A vélemények megoszlása a „házasság idejét 
múlt intézmény” állításról. 1993, 2000, 2004
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Sajátos módon nem népszerû az érintettek, 
az aktuálisan élettársként együttélôk köré-
ben sem, akiknek a többsége szintén házas-
ságpárti, bár a házasságot inkább elôzetes 
együttélés után javasolják (7. ábra). Valójában 
meglepôen alacsony a saját életformájukkal 
elégedetlenek aránya, ám az is lehetséges, 
sôt valószínû, hogy az elégedetlenség lát-
szólagos, mivel az együttélôk többsége nem 

tekinti véglegesnek pillanatnyi életformáját, 
és házasságot tervez, úgy, ahogy azt optimá-
lisnak tartja: elôzetes együttélés után.

Összefoglalva megállapítható, hogy a háza-
sodási kedv visszaesésével párhuzamosan nô 
– különösen a fi atal korosztályok esetében – 
a házasság nélküli együttélések gyakorisága, 
de ez a magatartásváltozás nem kérdôjelezi 
meg a házasság mint preferált, ideálisnak tar-
tott életforma hegemóniáját. Feltételezhetô 
és várható ugyanakkor, hogy a növekvô tár-
sadalmi tolerancia hatására az átmenetileg, 
vagy véglegesen élettársi kapcsolatot válasz-
tók aránya emelkedik, ami a demográfi ai 
magatartás (termékenység, válás, családi sta-
bilitás, egyszülôs családok aránya stb.) szem-
pontjából nem sok jóval kecsegtet. 
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Forrás: Az NKI 1991. évi és 2004. évi adatfelvételei. Saját 

számítás.

A párkapcsolati változások társadalmi, de-
mográfi ai következményei:

– Csökken a párkapcsolatban élôk aránya. 
A házasságkötések drasztikus visszaesésébôl 
adódó hiányt az élettársi kapcsolatok növek-
vô száma nem kompenzálja, következésképp 
megemelkedik a tartós párkapcsolat nélkül 
élôk aránya. Ez a folyamat mind a társadal-
mi értékrend, mind a demográfi ai mutatók 
alakulására kedvezôtlen hatást gyakorol.

– Az élettársi kapcsolatok bomléko nyab-
bak, mint a házasság, ami tovább növeli a 
családok instabilitását.

– A házasságon kívüli születések számá-
nak emelkedése (lásd a jelen kötet 3. fejezetét) 
elsôsorban az élettársi kapcsolatok gyakorib-
bá válására vezethetô vissza. Az élettársi kap-
csolatok instabilitása miatt várhatón emel-
kedni fog a gyermekét egyedül ne velô anyák, 
apák, az egyszülôs családok részaránya.

– A házasságban élôk gyermekvállalási 
hajlandósága magasabb, mint a házasság nél-
kül együttélô párok átlagos gyermekszáma. 
A házasodási kedv visszaesése és az élettársi 
kapcsolatok térnyerése önmagában is csök-
kentheti a termékenységet.

– Statisztikai adatok bizonyítják a családi 
állapot és a halandóság szintje, az életkilátá-
sok közötti szoros kapcsolatot. E tekintetben 
a házasságban élôk vannak a legkedvezôbb 
helyzetben, kedvezôbb helyzetben, mint a 
házasság nélkül együtt élôk. Más szóval az 
élettársi kapcsolat a párok életkilátásait te-
kintve sem azonos értékû a házassággal.
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FOGALMAK

Teljes elsô házasságkötési arányszám: azt mu-
tatja, hogy a házasodási korba lépô, 15 éves 
kort elért férfi ak, illetve nôk hányad része 
kötne házasságot bizonyos (nôknél 49, a férfi -
aknál 59 éves) életkorig. Azon a feltételezésen 
alapul, hogy az adott naptári évben 15 éves 
korukat elérô férfi ak, illetve nôk ugyanolyan 
gyakorisággal fognak megházasodni 50, il-
letve 60 éves korukig, mint az adott naptári 
évben a megfelelô korú (15–49, illetve 15–59 
éves) nôk és férfi ak.

Elsô tartós párkapcsolat: a fi atalok elsô együttélé-
ses párkapcsolata, amely lehet házasság vagy 
élettársi kapcsolat.
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