ABSZTRAKT
Magyarországon a gyermekszületések száma az elmúlt évtizedekben folyamatosan hullámzott, így
korunk demográfiai folyamatainak meghatározó elemévé vált a termékenységi ráta csökkenése. Ez
a szakdolgozat egyrészt arra hivatott, hogy felmérje, milyen okok és indokok állhatnak a
családalapítás útjában, másrészt pedig arra, hogy feltárja azokat az egészségügyi kockázatokat és
következményeket, amelyek mind az édesanyát, mind inkább a magzatot veszélyeztetik késői szülés
esetén. Az utóbbi évtizedekben nem tudott stabilizálódni az az életkori norma, amikor is a szülő
nők betöltik családanyai szerepüket, ennek következtében nem stabilizálódhatott sem a gyermek
nevelésének befejezése, sem a vállalt gyermekszám, hiszen az elmúlt években, ellentétben azzal,
hogy csökkent, vagy megállt volna, még inkább emelkedett az első gyermeküket vállaló anyák
átlagos életkora.
A dolgozat célja, hogy megállapítsa, milyen gátak állnak a családtervezés sikerességének útjában,
ezen belül bemutatja, hogy milyen karrier, illetve jövedelmi motivációk húzódhatnak meg a
csökkenő születésszám mögött. Ehhez szükség volt irodalomkutatásra, statisztikai eredmények
elemzésére, illetve a kérdőíves módszerrel történő vizsgálatra.
A dolgozat kiterjed arra is, hogy milyen egészségügyi kockázatokkal kell szembenéznie egy 35-40
éven felül szülő nőnek, milyen intézkedéseket kell végeznie annak érdekében, hogy idősebb korban
is egészséges gyermeket hozzon a világra. Ezen tényeket a dolgozat szakirodalomra, szakorvos
véleményére, illetve kérdőíves kutatás alapján kapott bizonyítékokra támaszkodva mutatja be.
A kutatás eredményeinek alapján a gyermekvállalás komoly kérdést és döntést jelent mind
fiatalok, mind pedig idősebbek számára, hiszen manapság a nők számára a karrierépítési
szándék a relatív jövedelmi állapotot pozitív irányba mozdíthatja el, az ezáltal kialakított
életformáról nehéz lemondani a szülés érdekében. Másfelől egy gyermek születése két emberen
múlik, melyhez a megfelelő partner szükségeltetik, kire rátalálni olykor nehéz. Harmadrészt pedig
bizonyos kor felett a nők tartanak az esetlegesen fellépő egészségügyi problémáktól, amely még
inkább negatív irányba tolja el a gyermekvállalás kérdését.

ABSTRACT
The number of childbirths has constantly been changing in Hungary in the past decades therefore
the decrease of fertility rate has become an essential part of today's demographic process. This
thesis was made to evaluate the causes that are in the way of creating a family. On the other
hand, to unfold those health risks and its consequences, what would endanger the mother and her
fetus in a possible birth giving, at older age.

In the past years, the age norm couldn't stabilize, whereas women were to be mothers and
housewives, therefore they could not complete their child raising properly and couldn't afford to
have more children. The age of women with their first child has increased instead of decreasing
or stabilizing.
The aim of the thesis is to identify the barriers of family planning and introduce the career and
income motivation behind the decreasing number of child birth. For this, it was essential to do
some literature research, statistics evaluation and questionnaire examination.
The thesis also talks about the risks that a woman, giving birth above the age of 35-40, have to
face and what procedures she has to go through in order to give birth to a healthy child. These
facts are shown through specific literature, medical reports and questionnaire assessments.
Based on the research results, having children is a serious issue and decision among younger and
older generation as nowadays career building has become more and more important for women
in order to put aside a certain amount before having children and afterwards, sometimes it is
difficult to give up such a lifestyle. On the other hand, you have to find the right partner before
having a child and sometimes it is a difficult task. Moreover, after a certain age, women are
afraid of the consequences of childbirth which again, leads the question into a negative way.

