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Összefoglalás:  

Bevezetés és célkitűzés: A női emancipációs mozgalmak, és az egyenjogúságért folytatott 

küzdelmek következményeként jelentősen megváltozott a nemi szerepek megítélése, ezzel 

együtt a családokon belül nagymértékben csökkent a tipikus női és férfi szerepek között 

húzódó éles határ. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a kutatásba bevont nők körében 

milyen jellemzőkkel írható le a női szerepekről való gondolkodás, továbbá annak 

megismerése, hogy értékrendjükben hogyan priorizálódik az anyaszerep. 

Anyag és módszer: A kutatás leíró, keresztmetszeti, kvantitatív típusú volt, mely során online 

kérdőív szolgálta az adatgyűjtést. Az adatrögzítést és tisztítást követően 239 db kérdőív volt 

értékelhető. A minta jellemzése leíró, a változók közötti összefüggések vizsgálata 

matematikai statisztikai próbákkal történt. 

Eredmények: Az adatok elemzése alapján megállapítható, hogy bár a diplomával rendelkező 

nők körében fontosabb a karrierépítés, azonban jelentős különbség nem igazolható a 

különböző iskolai végzettséggel rendelkező nők között (p=0,196). Az anyaszerep prioritása 

mellett a korábbi évszázadokban jelen lévő tradicionális beállítódás jellemzően inkább a 

falvakban, községekben él erőteljesebben, a városban élő anyák értékrendjében pedig egyre 

nagyobb teret kap karrierépítés (p=0,007). 

Megbeszélés: Az egyes szerepek a nők különböző életszakaszaiban más és más hangsúllyal 

jelennek meg. Lényeges, hogy a nő, különös tekintettel a gyermeket nevelő anya megtalálja 

az egyensúlyt a különböző szerepei között, mely kihat a gyermekével való kapcsolatára. 

Hiszen, ha az anya megéli azt, hogy kompetens, bízik abban, hogy jó anyja tud lenni 

gyermekének, nyugodt, és kiegyensúlyozott, akkor a gyermekeinek a fejlődését pozitív 

irányba tudja elmozdítani. 

Kulcsszavak: női szerepek, anyaság, család 
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Our Roles – Motherhood in the 21
st
 Century 

 

Summary 

Introduction and aims: Views on gender roles have changed significantly as a result of 

women’s emancipation movements and struggles for equality; and along with this the clear 

boundaries between female and male roles within families have greatly receded. The purpose 

of the study is to find out what features characterise the evaluation of female roles among 

women participating in our research and also to find out how being a mother is prioritised in 

their value system. 

Material and method: The research was descriptive, cross-sectional and quantitative and an 

online questionnaire was used for data collection. After data collection and cleaning there 

were 239 evaluable questionnaires. The evaluation of the sample was descriptive and the 

examination of the relationship between the variables was made with mathematical statistical 

tests. 

Results: Based on the analysis of the data we can conclude that although career development 

is more important for women with a degree, however, there is no significant difference 

between women with different qualifications (p=0,196). Alongside motherhood priority 

traditional views characteristic of previous centuries rather tend to prevail to a stronger extent 

in smaller communities in rural areas while mothers living in larger towns and cities are more 

likely to put a growing emphasis on career building (p=0.007). 

Conclusions: Different roles appear in women’s lives in different life stages with different 

emphasis. It is important for women, especially for mothers to find a balance between their 

different roles, as this has an effect on their relationship to their children. If women can 

consider themselves competent and rest assured to become well-balanced and good mothers, 

they will be better able to promote their children’s development.  

Keywords: women’s roles, motherhood, family 
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