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Pári András 

Mit tudunk az ikrekről 
és testvérkapcsolataikról 

a Hungarostudy 2021 
adatfelvétel alapján?

Betekintő
A Hungarostudy 2021 adatfelvétel során nagymintás reprezentatív felmérésből az ikerpopulációra  
(alminta) vonatkozóan is vizsgálni lehet olyan lelki, mentális és egészségügyi kérdéseket, melyre  
korábban nem volt példa. A 7000 fős mintából 105 fő iker került be, mely az ikernépességről általában 
jó betekintést ad. 
A szocializációs folyamatok elsődleges színtere a család, melynek hatása tulajdonképpen egy egész 
életen át tart.  A szocializáció első döntő szakasza a gyermekkor, amikor a szülők, nagyszülők és test-
vérek jelentik az egyén számára a legfőbb közösséget. Különleges és egyedi helyzetet jelent ez azokban  
a családokban, ahol ikrek születnek, hiszen itt természetszerűen születik (azonos időben) még egy  
testvér, mely a család, a szülők  és testvér(ek) szocializációját is az egyes és egymás után született 
gyermekek szocializációjától eltérően alakítja. A Hungarostudy adatfelvétel során a felnőtt ikrek élet-
körülményei, családi és demográfiai eltérései a teljes mintához képest kerülnek bemutatásra leíró jelleg-
gel, kiemelve  az időben párhuzamosan történő szocializáció és testvérkapcsolatok szerepét. 
Az iker személyeknél természetszerű adottság a testvéri kapcsolat. A nagycsalád szerepe is meghatározó 
ezáltal a családról, párkapcsolatról, gyermekvállalásról alkotott képet pozitívan erősíti. Összességében  
a családnak és ezen belül a testvérkapcsolatoknak rendkívül fontos szerepe van a családi, párkapcso-
lati és gyermekvállalással kapcsolatos döntésekben, mely az iker személyek körében természetszerűen  
megfigyelhető. 

Ikerszületések és ikrek száma 
Évente körülbelül 1,6 millió ikerpár születik a 
világon. A kutatásokból, a szakirodalomból és 
statisztikai adatokból ismeretes (Monden - Pison -  
Smits 2021), hogy az 1980-as években az iker- 
szülések aránya alacsony volt Ázsiában és 
Dél-Amerikában, közepes szinten volt Európában 
és Észak-Amerikában. A legmagasabb értékeket 
az afrikai országokban mérték. Az elmúlt 
évtizedekben az asszisztált reprodukciós eljárások 
gyakoribb alkalmazása következtében, illetve mivel  
az anyák gyermekvállalási életkora kitolódik, az 
ikerszülések aránya a világ jobbmódú országai- 
ban, régióiban növekszik. Már a 2000-es évek elején 
Gilles Pison a francia demográfiai intézet kutatója 
megfigyelte, hogy Ázsiában és Afrikában születik  

a világ ikerpopulációjának 80%-a. Magyarországon 
az 1990-es évek második felétől kezdődött jelentős 
ikerszületési arányszám növekedés (Pári 2014).
A kettesikrek (twins) adják az ikerpopuláció 95-
96%-át. Az elmúlt évtizedekben az ikerszülések 
aránya a gazdag, fejlett országokban, régiókban 
emelkedett számottevően. Mindezek hátterében 
elsősorban az anyák gyermekvállalási életkorának 
kitolódása, a családalapítás idejének későbbi élet- 
korra halasztása és a mesterséges megterméke- 
nyítéssel kapcsolatos asszisztált reprodukciós eljá- 
rások – (ART) növekvő száma áll. Az anyák átlag- 
életkora a gyermekvállaláskor folyamatosan növek- 
szik, így pedig nő annak a lehetősége is, hogy a ter-
hességből ikrek szülessenek. A kutatók szerint erre 
a legnagyobb esély az anya 35-39 éves kora között 
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van (Monden - Pison - Smits 2021). Hazánkban is 
hasonló ikerszületési tendencia figyelhető meg, 
mint a világ fejlett országaiban, azonban Magyar- 
országon az 1990-es évek elejétől, a nőket érintő 
oktatási expanzió, illetve a meddőségi eljárásokat 
szabályozó 1997-es egészségügyi törvény elfoga- 
dásának együttes hatására emelkedett jelentősen 
az ikerszületések aránya.1  
Magyarországon becsléseim alapján kb. 140-170 
ezer ikerpár élhet, vagyis kb. 260-320 ezer fő,  
akinek van vagy valaha volt ikertestvére. A pon-
tos szám nehezen határozható meg, mert a külön-
böző adminisztratív nyilvántartások, hivatalos 
statisztikák eltérő módon rögzítik az ikerszemé- 
lyek számát és a speciális kutatási célú adatok így 
egyáltalán nem, vagy csak részben kerülnek nyil-
vántartásba. Az ikerregiszterekben összegyűjtött 
adatok ebből a szempontból rendkívül fontos  
kutatási kérdésekre adhatnak választ.

Ikerszületések és ikrek száma
Az ikrek testvéri kapcsolatairól keveset tudunk. 
Az ikrek csak kismértékben különböznek a nem 
iker testvérektől. Az ikrek személyiségére és in-
telligenciájára vonatkozó tanulmányok azt sugall-
ják, hogy ezek a tulajdonságok nagyon hasonlóak, 
mint a nem iker testvérek esetében (például Deary 
et al. 2006). 
A Hungarostudy felmérésekből ismeretes, hogy  
az önállóság kialakulásában a (gyermekkori)  
testvérszám szignifikáns kapcsolatot mutat, de  
fordított irányú. Tulajdonképpen minél nagyobb- 
ra értékeli az egyén a családja részéről a támo- 
gatást, segítőkészséget, annál inkább később in-
dul be a leválási folyamat. A nagycsaládos élet-
formában szocializálódott egyének esetén növeli 
az önállóság esélyét, ha több testvérrel rendelkezik 
valaki (Susánszky É. 2009). Azonban külön az  
ikernépességről eddig nem történt elemzés a Hun-
garostudy felmérésekben. 
A testvérek közötti szocioökonómiai különbségek-
ben és hasonlóságokban meghatározó a szülői hát-

tér és a földrajzi különbségek. Svédországban és 
az Amerikai Egyesült Államokban a magas iskolai 
végzettségű apák gyermekei egymáshoz hason-
ló iskolai végzettséget szereztek. Ezzel szemben 
Finnországban és Norvégiában az alacsonyabb 
iskolai végzetséggel rendelkező apáktól származó 
testvérek mutattak nagyobb hasonlóságot az isko- 
lai végzettség terén (Gratz et al., 2021). A magyar  
ikrekről és ikres szülőkről készült felmérés 
(Pári-Drjenovszky-Hegedűs 2015). is azt támasztja 
alá, hogy magas iskolai végzettségű ikres szülők 
gyermekei is magas végzettséget szereznek, ameny- 
nyiben az apa az átlagnál magasabban iskolázott. 
Felmérések azt mutatják, hogy a jobbmódú szülők 
nagyobb mértékben támogatják gyermekeik 
egyéni tehetségeinek kibontakoztatását, ezért a 
gyermekeik közötti hasonlóság csökken. A fiatal 
felnőtt testvérek és az ikrek kognitív képességei 
azonban kevésbé hasonlítanak egymásra a maga-
san képzett családokban, mint a kevésbé képzett 
családokban (Baier, 2019). 
A szülői kapcsolat és családi háttér meghatározó  
a testvérek közötti kapcsolat kialakítása szempont-
jából is. Mark és munkatársainak 2017-es vizsgála-
ta szerint az anya által kifejezett érzelmek és az 
ikergyermekek kapcsolatának minősége között 
összefüggés figyelhető meg. Azok az anyák, akik 
több családon belüli pozitív és kevesebb negatív 
érzelmet fejeztek ki, az iker gyermekeik kapcso-
latán belül is több pozitivitásról számoltak be. 
Továbbá egy másik felmérés (Mönkediek et al., 
2020) azt igazolta, hogy az ikrek az átlagosnál 
több differenciált bánásmódot és több érzelmi  
melegséget kapnak, mint a nem ikrek. Ez a testvéri 
kapcsolataikra is pozitívan hat (pl. egymás segítése, 
a testvéri féltékenység háttérbe szorul és inkább 
kooperálnak egymással, mint versenyeznek.) 
Összességében viszont az eredmények azt mutat-
ják, hogy az ikervizsgálatokból származó, a szülői 
nevelésre vonatkozó eredmények általánosíthatók 
a nem ikercsaládokra is. 

1Az	oktatás	expanziója	az	anyák	gyermekvállalási	életkorát	„tolta	ki”	természetes	módon,	az	egészségügyi	törvény	pedig	a	med-
dőségkezelési	eljárásokról	szóló	49/1997	(XII.	17.)	népjóléti	miniszteri	rendelet	révén	lehetővé	tette	a	reprodukciós	eljárásban	
való	részvételt	(mesterséges	megtermékenyítés),	így	a	meddő	párok	számára	öt	beavatkozás	ingyenessé	vált.	A	kezelések	során	
–	a	sikeresség	érdekében	–	több	embriót	ültettek	be	az	anya	méhébe,	a	több	magzatból	több	meg	is	született,	így	megemelke-
dett	az	ikerszületések	és	többes	születések	száma.
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Ikrek és testvéreik
A Hungarostudy 2021 adatfelvétel során 105 olyan  
személy került be a kutatásba, akiknek van iker 
kötődése, vagyis a minta 1,5%-a volt (kettes) iker- 
pár vagy ikerpár egyik tagja2. Ez az arány vala- 
melyest alacsonyabb, mint a becsült országos 
arány. Közülük önbevallás alapján 53% egypetéjű, 
47% pedig kétpetéjű iker. Az alacsony elemszám  

miatt a zigozitás nem teszi lehetővé az összetett 
elemzést, a vizsgálat az iker és teljes minta össze- 
hasonlítására terjed ki. 
A minta összetétele alapján valamelyest több iker 
férfi (53,8%) került a mintába, mint a teljes mintá-
ba került férfiak aránya (46,8%). Az ikrek átlagé- 
letkora 1,1 évvel magasabb, mint az átlagéletkor 
(48,4 év). 

1.	ábra:	Korcsoportok	megoszlása	a	teljes	és	iker	mintában,	százalék	-	Forrás:	Hungarostudy,	2021

Az iskolai végzettség tekintetében nincs jelentős 
eltérés az ikrek és a nem iker személyek között. 
Gimnáziumi érettségivel 4 százalékponttal na- 
gyobb arányban rendelkeznek azok akik nem 
ikrek (16%), felsőfokú végzettséggel pedig az ikrek 
5 százalékponttal magasabb értékkel rendelkeznek 
(26%).
Az ikrek nagyobb arányban élnek párkapcsolatban 
(76%), mint az egyesszülött társaik (69%), akik 
körében magasabb a nőtlenek, hajadonok és az  
özvegyek aránya is. Mindkét csoportban a házasok 
aránya (akik házastársukkal együtt is élnek) jelen-
nek meg legnagyobb arányban (ikrek 52%; teljes 
minta 42%). Az ikrek több, mint háromnegyede 

párkapcsolatban él, mely magasabb arányt mu-
tat az átlaghoz képest. Schwarz 2015-ös kutatása  
alapján az egypetéjű ikrek (monozigóták) jobban 
kötődnek ikertestvérükhöz, mint párjukhoz. A két- 
petéjű ikrek (dizigóták) ugyanúgy kötődnek pár- 
jukhoz, mint ikertestvérükhöz. A nem iker viszony- 
ban álló testvérek ezzel szemben inkább kötődnek 
párjukhoz, mint a testvérükhöz. A Hungarostudy 
eredményei alapján nem látszik ilyen szignifikáns 
különbség az egypetéjű és kétpetéjű ikrek között, 
annyit mondhatunk általában, hogy nagyobb 
arányban élnek párkapcsolatban az ikrek, mint  
az átlag.

2Egy	személy	jelölte	meg,	hogy	több,	mint	két	ikertestvére	van,	tehát	többesszülött	egyik	tagja.
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2.	ábra:	A	családi	állapot	megoszlása	a	teljes	és	iker	mintában,	százalék	-	Forrás:	Hungarostudy,	2021

Az ikrek nagyobb családban nőttek fel, mint a 
kutatásban résztvevők átlaga. Ők azt nyilatkoz-
ták, hogy átlagosan 2,48 fő testvérük van, míg  
a teljes mintában ez 1,51 fő, tehát eggyel több test-
vérrel rendelkeznek az iker kötődésű személyek. 
Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az ikreknek 
átlagosan legalább egy testvérük még van az iker- 
testvérükön kívül. Továbbá ez azt is jelenti, hogy 
azok, akik ikerpár egyik tagjaként születtek, nagy 
valószínűséggel nagycsaládban nőttek fel. 
A 2012-es Ikerfelmérés eredményei alapján ikrek 
már általában kisebb édestestvérként „érkeztek”  

a családokba, és általában őket követően már jel-
lemzően ritkábban vagy egyáltalán nem születik, 
illetve születnek további testvér(ek). Idősebb édes- 
testvérről az ikres családok 72%-ban tettek említést, 
féltestvérek esetén azonban fordított az arány, 
alig 14%-nak van idősebb féltestvére. Ameny- 
nyiben van féltestvére az ikreknek, akkor 86%-ban 
ezek a testvérek fiatalabbak. Testvértípusok alap-
ján a kutatásban csak néhány esetben szerepelt fia- 
talabb édestestvér, alig minden negyedik ikerpár- 
nak van idősebb (édes) testvére (Pári-Drjenovszky- 
Hegedűs 2015).

1.	táblázat:	Testvérek	száma	szerinti	megoszlás	a	teljes	mintában	és	az	iker	válaszadók	körében,	százalék
(Megjegyzés:	A	kék	cellák	a	magas,	a	piros	az	alacsony	értékeket	mutatja)

Testvérek száma Teljes minta (N=6967) Ikrek (N=105)

0 23,0 0,0

1 39,8 42,3

2 20,5 22,0

3 7,8 15,4

4 4,1 5,9

5 2,1 7,5

6 1,2 2,6

7 0,7 1,5

8 0,3 1,2

9 vagy több 0,6 1,7

Átlag 1,51 2,48

24,0

0 20 4010 30 50 60 8070 90 100százalék

Ikrek

teljes minta

Nőtlen, hajadon, nincs élettársa
házas, házastárssal él
házas, de külön élnek, nincs élettársa
elvált, élettárssal él
özvegy, élettárssal él

Nőtlen, hajadon, élettárssal él
házas, élettárssal él
elvált, nincs élettársa
özvegy, nincs élettársa

8 319 52 6 6 4

12 421 42 7 3 10
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Ki kell emelni, hogy a résztvevők 23%-nak nincs 
testvére, míg ez a mintába került ikres személyek- 
ről természetszerűen nem mondható el. Legtöbben 
egy testvérről számoltak be (40%), vagyis kétgyer-
mekes családban nőttek fel, míg 37% nagycsalád-
ban. Az ikrek körében 42,3% jelezte, hogy egy 
testvérük van/volt, tehát ők azok, akik tisztán ikres 
családban éltek, vagyis nincs az ikertestvérükön 
kívül más testvérük. A legtöbben (57,7%) viszont 
azt jelölték meg, hogy kettő vagy annál több test-
vére van, vagyis nagycsaládban nőttek fel és az  
ikertestvérükön kívül legalább további egy test-
vérük született.

Lersch 2019-es tanulmányában a testvérek számá- 
nak és a felnőttkori jólét közötti összefüggést vizs- 
gálja. Minden további testvér körülbelül 38%-kal  
csökkenti annak a lehetőségét, hogy jó anyagi 
körülmények között éljenek és a születési sorrend 
nem mérsékli a testvérek száma és a jómód közötti 
összefüggést. A Hungarostudy felmérésből a szüle- 
tési sorrend és az anyagi helyzet szubjektív megí- 
télése vegyes képet mutat. Míg a születési sorrend- 
nek meghatározó szerepe van az anyagi helyzet  
pozitív értékelésének csökkenésében, addig az 
ikrek esetén, a másodikként születtek 85%-a in- 
kább vagy teljesen elégedett az anyagi helyzetével.

A születési sorrendben a teljes minta átlaga 1,91, 
az ikreké 1,97. Azok közül, akiknek van testvérük, 
legtöbben (43%) azt válaszolták, hogy második 
gyermekként születtek a családba, míg az iker 
válaszadóknál ez az arány 26%. Az ikrek közel fele 
arról nyilatkozott, hogy első gyermek a családban. 
Érdekes, hogy a kutatásban 17,8% nagycsaládba, 
harmadik vagy további gyermekként született 

(N=5345), ikrek közül azonban minden negyedik 
személy tartozik ebbe a csoportba (25,6%), tehát 
az ikrek nagyobb eséllyel rendelkeznek tapaszta-
lattal arról, hogy milyen nagycsaládban  felnőni.

Egy egyetemi hallgatók körében végzett felmérés 
arra mutat rá, hogy a gyermekvállalási tervekre  
a család nagysága (testvérek száma) jelentősen hat 

1.	táblázat:	Születési	sorrend	és	az	anyagi	helyezettel	való	elégedettség	megoszlása	a	teljes	mintában	(N=5267),	százalék
Forrás:	Hungarostudy,	2021

2.	táblázat:	Születési	sorrend	és	az	anyagi	helyezettel	való	elégedettség	megoszlása	az	ikres	mintában	(N=98),	százalék
Forrás:	Hungarostudy,	2021

Ön hányadik volt a születési sorban?

1 2 3
4 vagy 
további

Összesen

Elégedett az anyagi 
helyzetével?

nem 21% 22% 33% 36% 33%

igen, néha 40% 41% 35% 34% 35%

igen, mindig 38% 36% 31% 29% 31%

Összesen 100% 100% 100% 100% 100%

Ön hányadik volt a születési sorban?

1 2 3
4 vagy 
további

Összesen

Elégedett az anyagi 
helyzetével?

nem 29% 15% 36% 10% 29%

igen, néha 35% 54% 50% 40% 35%

igen, mindig 35% 31% 14% 50% 35%

Összesen 100% 100% 100% 100% 100%
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nincs gyermek 1 gyermek

3,2 2,80,9 0,7
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3.	ábra:	Ön	szerint	mennyi	egy	családban	az	ideális	gyerekszám?	(százalék)	-	Forrás:	Hungarostudy,	2021

(Engler 2018). A kutatás szerint a gyermekvállalás 
tudatos halasztása legfőbb okaként a minél jobb 
anyagi körülmények megteremtésének szándéka 
és a karrierépítés jelenik meg. Kimutatta azt is, 
hogy a hallgatók párkapcsolati formákról való gon-
dolkodásmódja és a családjuk között erős szigni- 
fikáns kapcsolat van.
Raab és munkatársai (2014) a finn népességregisz-
ter adataiból vett mintából alakítottak ki test-
vérkapcsolati formációkat. Érdekes módon azt  
figyelték meg, hogy a közös szülői háttér meglepően 
kevésbé járul hozzá általában a testvérek ha-
sonló családalapítással kapcsolatos döntéseihez.  
A közös szülői háttér helyett a nem és a válaszadók 
saját iskolai végzettsége meghatározóbb ebben  
a döntésben. Az ikrek testvéri formációjában azon-
ban a családalapítási döntések sokkal jobban ha-
sonlítanak (a másik iker döntéséhez), mint a többi 
testvéri formációban. Egyrészt a közös genetikai 
háttér magyarázhatja ezt az ikerhatást, másrészt 
pedig az a tény, hogy az ikrek többet osztanak meg 
környezetük és szocializációs tapasztalataikból, 
mint az egyéb testvérek.

Az ideális gyermekszámra vonatkozó vélemények 
határozottan elkülönülnek az iker és nem iker 
válaszadók között a Hungarostudy 2021-ben. Az 
ikrek magasabb gyermekszámot tartanak ideális-
nak, mint az átlag és fontos kiemelni, hogy ebben 
az almintában alig 1% jelölte meg, hogy a gyer-
mektelenség ideális. Mindez visszavezethető arra, 
hogy az ikerszemélyeknek legalább egy testvére 
biztosan van és ezt természetesnek érzik. A tel-
jes mintában a gyermektelenség, mint idealizált 
helyzet jóval nagyobb, de összességében alacsony 
arányban jelenik meg (3,2%). A legtöbben (59% 
teljes minta; 57% iker minta) a kétgyermekes 
családmodellt jelölték meg, szignifikáns különbség 
látható továbbá a nagycsalád tekintetében: az ikrek 
közel 36%-a szerint, míg a teljes mintában  28% 
számára a nagycsalád (3 és/vagy további gyermek) 
a legmegfelelőbb. Az átlagos ideális gyermekszám 
egy családban ezért 2,16 főre, illetve 2,29 főre te-
hető, ahol az utóbbi az ikerszemélyek véleményét 
tükrözi.

Az ikrek jobb anyagi körülmények között élnek, 
a háztartásuk nettó jövedelme magasabb, mint 
a minta átlaga. Az ikres háztartások 31%-a nettó 
500 ezer Ft-nál magasabb összegből gazdálkodik 
egy hónapban, míg ez általánosan minden ötödik 
(19%)  válaszadóról mondható csak el. Az egyéni 
jövedelmi helyzet átlaga mindkét csoportban  

hasonló, azonban eltérő megoszlást mutat: az ikrek 
körében az alacsonyabb (110 ezer Ft vagy alacso- 
nyabb – 26%) és a magasabb (300 ezer Ft és ma-
gasabb – 15%) egyéni jövedelmi szint is magasabb 
az átlaghoz képest. A teljes mintában a legtöbben   
a 150-200 ezer Ft jövedelmi sávba sorolták magu- 
kat (21%). 
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Az ikrek között kevesebben dolgoztak alkalmazott- 
ként és közöttük nagyobb arányban láthatunk vál-

lalkozókat és közigazgatásban, közszolgálatban te-
vékenykedőket. 

Az ikrek habár kisebb arányban (73,5%) jelezték, 
hogy jelenleg nincsenek egészségügyi panaszaik, 
fájdalmaik, azonban ezek a különbségek nem szig-
nifikánsak, tehát az ikrek és a teljes minta között 
nincs lényeges különbség. Csak két esetben adtak 
ezzel ellentétes választ: kar, láb vagy ízületi fájdal-
makról 4 százalékponttal (40%) többen nyilatkoz-
tak, mint a kutatásban résztvevők (36%). Továbbá 
fáradtságról (33%) és hányinger, puffadás, emész-
tési problémák terén (17%) szintén többen, min-
den egyéb más esetben alacsonyabb arányban 
jelentek meg.

Ikerszületések és ikrek száma 
Az életükkel egy tízfokú skálán mérve általában 

véve elégedettebbek az ikrek (7,5), mint a nem 
ikrek (7,2) és boldogabbnak érzik magukat (7,9), 
mint az átlag (7,4) A válaszadók és iker válaszadók 
a saját életükkel való elégedettségét és általános 
boldogságérzetét a következő ábrák szemléltetik.
A teljes minta 79%-a azt nyilatkozta, hogy elége-
dett3 az életével, emellett szignifikánsan nagyobb 
arányban (91%) jelezték ugyanezt az iker válasz- 
adók. Ezzel párhuzamosan, az elégedetlenek aránya  
az iker válaszadók körében alig 4% volt, míg min-
den tizedik válaszadó a békétlen hangulatát jelölte 
meg. A boldogságról valamivel többen számoltak 
be, mint az elégedettségükről, vagyis a teljes minta 
82%-a, az ikrek 92%-a.

Általános egészségi állapot röviden és az élettel való elégedettség

3Tízfokú	skála	első	négy	(1-4)	értéke	az	inkább	nem	elégedett,	a	felső	négy	értéke	–	7-10-ig	-az	inkább	elégedett	kategóriákat	
jelentette.

4.	ábra:	Egészében	véve	Ön	mennyire	elégedett	mostanában	az	életével?	(százalék)	-	Forrás:	Hungarostudy,	2021

5.	ábra:	Egészében	véve	Ön	mennyire	tartja	boldognak	saját	magát?	(százalék)	-	Forrás:	Hungarostudy,	2021

teljes minta ikrek

3.	ábra:	Ön	szerint	mennyi	egy	családban	az	ideális	gyerekszám?	(százalék)	-	Forrás:	Hungarostudy,	2021
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Tanulmányban megvizsgáltam, hogy a Hungaro- 
study 2021 adatfelvételbe bekerült iker személyek 
– elsősorban szociológiai – jellemzői miben térnek 
el a minta átlagától. A kutatás leíró és feltáró jel-
leggel készült. Azt feltételeztem, ahogy ezt a kap- 
csolódó szakirodalmakban is megtaláltam, hogy  
a testvéri kapcsolatok – vagyis az a tény, hogy 
valaki nem egyedül, hanem legalább egy testvér-
rel együtt nő föl - pozitív hatást gyakorolnak az 
egyéniségük, személyiségük fejlődésére, a családa-
lapítási és gyermekvállalási kedvükre. Az ikres  
személyeknél ez természetszerű adottság, mely 
kiváló összehasonlítási alapot nyújt azokkal szem- 
ben, akik szintén testvérrel vagy testvérekkel 

nőnek föl. A nagycsalád szerepe meghatározó az 
ikreknél, ez a testvérkapcsolatokon keresztül és 
a családról, párkapcsolatról, gyermekvállalásról 
alkotott képet pozitívan erősíti. Tehát a családnak 
és ezen belül a testvérkapcsolatoknak rendkívül 
fontos szerepe van, mely az iker személyek köré-
ben természetszerűen megfigyelhető. 
Az iker kötődésű személyek nagyobb arányban 
válaszolták, hogy elégedettek és boldogok, mint 
a teljes minta átlaga. Az ikrek a családi, szülői és 
párkapcsolataikban nagyobb arányban számoltak 
be elégedettségről. A tanulmányomban nem tér-
tem ki az összes változóra, ezek feldolgozása 
további elemzések tárgya lehet a jövőben.

Az elégedettség részletesebb elemzése során lát- 
ható, hogy a családi, szülőkkel való és párkapcsolati  
helyzetük továbbá a személyes élettel való szub-
jektív elégedettség magasabb az iker válaszadók 
körében. Ki kell emelni, hogy a munkájukkal,  
hivatásukkal és munkahelyi vezetőjével, munkatár-
sakkal való elégedettségről még nagyobb arányban 
jelezték jó kapcsolatukat. 
A szubjektív egészségi helyzetükkel való elégedett- 

ségről az ikrek kisebb arányban adtak pozitív 
visszajelzést, mint az átlag. A saját anyagi hely- 
zettel kapcsolatos elégedettség és a politikai attitűd 
kérdések – ahogy a teljes mintában is – kapták a  
legalacsonyabb értékelést. Tulajdonképpen ezekkel 
az attitűd kérdésekkel is legalább néha egyetértett 
a válaszadók több, mint háromnegyede (elégedett 
az anyagi helyzetével) és közel kétharmada (elége-
dett a kormány politikájával).
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