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Összefoglalás 

 

Bevezetés: Népességfogyásunkon belül a nem cigány lakosság fogyásával párhuzamosan a 

legnagyobb nemzeti kisebbségünk, a cigányság száma növekszik. A cigánykultúra 

sajátosságainak ismerete a védőnők számára elengedhetetlen. 

Célkitűzés: A vizsgálat célja feltárni és összehasonlítani a cigány és magyar édesanyák 

tervezett és megszületett gyermekszámának alakulását és néhány befolyásoló háttértényezőt. 

Anyag és módszer: A célcsoporton belül kényelmi mintavétellel történt az anonim 

adatgyűjtés, saját szerkesztésű kérdőív segítségével. A vizsgálat célcsoportját 113 fő 15-35 

éves, magyar (n=68) és cigány (n=45) édesanya képezte, akik már rendelkeznek legalább egy 

vérszerinti gyermekkel. Az elemzés χ
2 

próbával és Fisher féle egzakt teszttel. 

Eredmények: A tervezett (p=0,002) és megszületett gyermekek (p <0,001) számának 

alakulására jelentősen hatott az etnikai hovatartozás. A magyar anyák kevesebb gyermeket 

terveztek és szültek. A kiskorúként történő gyermekvállalás a cigány nőknél fordult elő 

gyakrabban (p <0,001). Az első várandósság alatti kedvezőtlen anyagi helyzet, a várandósság 

során folytatott dohányzás, a tanácsadásokon való rendszertelen megjelenés a cigány 

édesanyákra volt jellemzőbb (p <0,001). A gyermekvállalási hajlandóságot a lakhatási 

körülmények (p <0,001), valamint az anyagi helyzet (p <0,001) a cigány nőknél befolyásolta 

jelentősebben. A jövőben a magyar édesanyák számottevően többen terveznek gyermeket.  
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Factors behind giving birth among Hungarian and Gypsy women 

 

 

 
Summary 

 

Introduction: While the population of Hungary is decreasing, the number of Gypsies our 

biggest national minority is increasing. It is necessary for the health visitors to get to know the 

particularities of the Gypsy culture. 

Aims: The aim of the research is to explore and compare the difference between the number 

of planned and born children concerning Gypsy and Hungarian mothers, and the factors that 

have an effect on this situation. 

Material and method: Anonym data collection took place with non-random sampling within 

the target group with a self-made questionnaire. The target group of the research consisted of 

113 fertile (15-35 years old) mothers (Hungarian (n=68) and Gypsy (n=45)) who had at least 

one biological child. Analysis was made with χ
2 

test and with Fisher's Exact test. 

Results: Sociological background had a huge effect on the difference between the number of 

planned (p=0,002) and born children (p <0,001). Hungarian mothers planned and gave birth to 

less children. Underage women having a child was more common among Gypsies (p <0,001). 

Unfavourable financial situation during the first pregnancy, smoking during pregnancy, and 

casual participation in the guidance were more common among Gypsy women (p <0,001). 

Housing conditions (p <0,001) and financial situation (p <0,001) had a huge effect on the will 

to have children especially among Gypsy women. Significantly more Hungarian mothers plan 

to have children in the future. 
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