
Egészségtudományi Közlemények, 7. kötet, 1. szám (2017), pp. 73–77. 

 
 

 

 

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ IFJÚSÁG MAGATARTÁSÁNAK  

VIZSGÁLATA 

 

SZILÁGYI LÍVIA1–RUCSKA ANDREA2 

 

 
Összefoglalás: A hátrányos helyzetű fiatalok jelentős számban vannak jelen társadalmunkban. Ezen 

réteg tagjaira igen jellemző a korai szexuális élet, illetve ebből kifolyólag a fiatalkori, nem kívánt ter-

hesség előfordulása. Ennek okai: a nem megfelelő családi minta követése, a társak, a mai modern világ 

erőteljes befolyásoló hatása, a korlátozott vagy téves ismeretek, a felelősségérzet hiánya, a negligencia.  
Kulcsszavak: párkapcsolat, családtervezés, szexuális magatartás, tinédzser terhességek, abortusz. 

 

 

BEVEZETÉS 

A kutatásban olyan hátrányos helyzetű fiatalokról van szó, ahol alapproblémaként jelenik 

meg a rossz szociális körülmények fennállása. Mindehhez társul a folyamatosan változó vi-

lág, mely az ifjúságot oly könnyedén magával ragadja, s ha nem lépünk közbe, formálja és 

átalakítja őket. Továbbá problémaként jelenik meg a nem megfelelő szocializációs közeg is. 

Az előbb említettek mind okozói lehetnek a korai szexuális életnek, a nem kívánt terhesség-

nek, illetőleg a terhességek megszakításának. Tehát nagyon is szükséges és létfontosságú a 

prevenció, legjobb esetben a primer, de ezen felül mind a secunder, mind pedig a tercier 

prevenció is. 

Ez egy jelentős probléma, mely mindenképp megoldást kíván. Jelentős, mert kihat az 

adott egyénre és környezetére, erőteljesen befolyásolja a hátrányos helyzetű fiatal jelenét és 

jövőjét, továbbá a jelen fiatalsága a jövő nemzedékének részét képezi. 

 

A FIATALOK FORMÁLIS KAPCSOLATI, CSALÁDI ÉLETHEZ VALÓ VISZONYULÁSUK  

Magyarországon a családalapítási szokások a rendszerváltás óta lényegesen átalakultak, s 

átalakulóban vannak. Ezekben a változásokban a fiatalok kiváltképp erőteljes szerepet tölte-

nek be. Értékrendjükkel, illetve a társadalomban tanúsított magatartásukkal ők határozzák 

meg az újonnan kialakuló párkapcsolati és családalapítási modelleket. A párkapcsolati rend-

szerükre a heterogenitás jellemző. A fiatalok nagyobb hányada élt már párkapcsolatban, sok 

esetben 16 éves életkor előtt is, és megközelítőleg a fiatalok felének jelenleg is van párkap-

csolata. Ezzel párhuzamosan megjegyzendő, hogy az ifjúság jelentős hányada nem rendelke-

zik tudatos célokkal, elképzeléssel jövőbeni párkapcsolati formát illetően.  

A mai társadalomban magas értékkel bír az individuum, az egyén joga és szükséglete.  

Az önmegvalósítás kerül előtérbe a családalapítással és gyermekvállalással szemben. A fia-

talok többsége úgy gondolja, hogy a házasság alternatívájaként az élettársi kapcsolat is meg-

felelő párkapcsolati forma. A házasságkötést a mai generáció csupán egy választási lehető-

ségnek tekinti az egyéb együttélési formák mellett (ÁDÁM és munkatársai, 2013). 

 

                                                           
1  területi védőnő, Miskolc 
2  Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Gyakorlati Módszertani és Diagnosztikai Intézet, Miskolc 



74                                                     Szilágyi Lívia–Rucska Andrea 
 

 
„A FELNŐTTÉ VÁLÁS” 

A fiatal felnőtt korba történő átmenet során jelentős arányban fordul elő az inkonzisztencia, 

valamint módosítható az életpálya összetevője. A mai fiatalok korán lépnek be a „felnőtt 

korba”. Korán érnek, s korán kezdik meg leszakadásukat, ugyanakkor a felnőtté válás szok-

ványos folyamatairól csak „üres” elgondolásaik vannak. E folyamatok primer forrása a csa-

lád és az iskola, másodlagos pedig a közvetett valóság. 

Az életkezdési stratégiában egyértelműen jellemző a polarizálódás. A fiatalok egy részét 

a korai nemi élet, s ezzel párhuzamosan a változatos partnerkapcsolati formák megélése jel-

lemzi; míg más részük a korai házasságot részesíti előnyben, s ennek megvalósulását igyek-

szik elérni (ÁDÁM és munkatársai, 2013). 

 

AZ AKCELERÁCIÓ HATÁSA, A FIATALSÁG SZEXUÁLIS HABITUSA 

Az akceleráció magában rejti a biológiai érés felgyorsulását is. Fontos tisztázni, hogy a bio-

lógiai érettség csupán a szexuális életre való képességet jelenti, nem pedig annak megkezdé-

sének érvényességét (SÓSNÉ, 2003). A szexuális élet megkezdését ugyanis a pszichés érés 

folyamatai és a társadalmi viszonyok is befolyásolják. Hangsúlyozni kell azt a tényt, hogy a 

biológiai érettség nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy az egyén pszichés és társadalmi érte-

lemben véve is az (ÁDÁM és munkatársai, 2013). 

A fent említettek ellenére, a mai fiatal generáció életében a szexuális tevékenység jelen-

tőssé válik, az ezzel kapcsolatos megfelelő tudás viszont már nincs jelen. A fiatalok egy cso-

portja csupán azért vág bele az életkorára, és egészségére nézve kedvezőtlen cselekvésbe, 

mert a társas környezetében ezt tapasztalta. Komoly probléma, hogy nem rendelkeznek sze-

xuális téren reális, korrekt információkkal, melynek egyik oka, hogy forrásként többnyire 

magazinokat, a média eszközeit, illetve az internetet használják. Ezen platformok számukra 

nehezen- illetve félreértelmezhető képeket, folyamatokat, magatartást „festenek le”, mely az 

erkölcsiség további redukálódását idézik elő körükben. 

A fiatal, 15 éves korosztálynak a fele már átesett élete első szexuális élményén (PONG-

RÁCZNÉ, 2013). Továbbá életük első nemi kapcsolata többnyire alkalomszerűen, véletlenül 

történik meg, s legtöbbjük egyáltalán nem gondol az esetleges következményekre. Elmond-

ható, hogy a védekezés hiánya sem ritka a fiatalok nemi életének kezdeti időszakában. Ez 

csak tetézi a nemi élet korai kezdetéből eredő felelőtlenséget. S csakugyan erre utal a fiatalok 

körében magas számban jelenlévő promiszkuitás (PONGRÁCZNÉ, 2013). 

Úgy tűnik, hogy az idő előtti nemi élet már általános tendenciaként jelenik meg. Kiemelt 

fontosságú, hogy az ebben érintett tizenéves korosztályban nagyon magas a hátrányos hely-

zetűek aránya (PONGRÁCZNÉ, 2013). 

 

FIATALKORI TERHESSÉGEK, ABORTUSZ 

A fiatal lányok esetében hangsúlyos téma a nem kívánt terhességek megelőzése. Kiváltképp 

fontos, mivel mind a nemi élet, mind pedig a védekezési módok szinte ismeretlenek szá-

mukra. Manapság megfigyelhető, hogy nagy rés tátong a szexuális élet kezdete, valamint a 

gyermekvállalás időszaka között, s ezen időszak legfőbb célja a védekezés.  

Az ifjúság sajátságos helyzetű a fogamzásgátlás szempontjából, ugyanis jóval megbízha-

tatlanabbak, mint felnőtt társaik, s ennek következtében fogamzásgátlási módszereik korlá-

tozottak. Mindemellett gyakran pontatlanok is, így pedig nagyobb eséllyel következik be nem 

kívánt terhesség, emiatt sokszor terhességmegszakításra is sor kerül (PONGRÁCZNÉ, 2013). 
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Magyarországon nem ritka jelenség a leányanyaság. Gyakori a 13–15 éves lányok szülése 

sem, és szintén gyakori ezen korosztály terhességmegszakítása is. A hátrányos helyzetűek, 

az átlagosnál rosszabb körülményekkel rendelkezők esetében jellemző, hogy a szülő akarva-

akaratlanul, de ráhagyományozza gyermekére saját nehézkes életkörülményeit. A fiatalok 

saját életük során azokat a mintákat alkalmazzák, amelyeket a szülői házban szociális tanulás 

során elsajátítottak Ilyen problémaként tekinthetünk a fiatalkori terhességekre is (SZRETYKÓ, 

2010/5). 

A terhességmegszakítás a negatív családtervezés ismert, és gyakran alkalmazott mód-

szere a hátrányos helyzetűek körében. Ennek oka többrétű: sokan alacsony egészség-kultu-

rális szintjük miatt nincsenek tisztában a védekezési lehetőségekkel, mások pedig rossz 

anyagi helyzetük következében nem engedhetik meg maguknak a fogamzásgátló szerek meg-

vásárlását. Legnagyobb arányban azért folyamodnak a terhesség megszakításához, mert fe-

lelőtlenek voltak és nem éltek a védekezés lehetőségével (BERKŐ, 2006). 

 

ANYAG ÉS MÓDSZER  

Kutatási eredmények kérdőíves adatok feldolgozásából származnak. A vizsgálatot 8. és 10. 

évfolyamos hátrányos helyzetű fiatalok körében végeztük. A mintakiválasztás célpontjai a 

kifejezetten hátrányos helyzetű diákok voltak. A 141 darab feldolgozott kérdőív mindegyike 

három témakört foglalt magába: személyes kérdések, párkapcsolatra és családra vonatkozó 

kérdések, fogamzásgátlásra és abortuszra vonatkozó kérdések. 

 

EREDMÉNYEK 

Kutatásunk során megbizonyosodtunk arról, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok ismeretei, 

rendelkezésre álló információi szűkösek, és sok esetben tévesek a szexualitás és a fogamzás-

gátlás vonatkozásában. A fogamzásgátlási módként a hátrányos helyzetű fiatalok körében 

megjelenik ugyan a gumióvszer, emellett azonban nagy arányban fordul elő a megszakításos 

közösülés, illetve nem zárható ki a védekezés hiánya sem. Továbbá egyértelműen kiderült, 

hogy csupán elenyésző hányaduk kivételével a fogamzásgátlási módszerek hatékonyságával 

nincsenek tisztában. A vizsgálatba bevont fiatalok közül 78 fő szexuálisan aktívnak bizo-

nyult, s körükben jelen van a gyakori partnercsere (1. ábra). 

  
1. ábra: Partnercsere gyakorisága 

 

A diagramból is jól látszik, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok legtöbbje havi rendszeresség-

gel váltja partnerét.  

A hátrányos helyzetű fiatalok igen csekély mértékben vannak tudatában a nemi úton ter-

jedő veszélyeknek. A legtöbbjük a fogamzásgátló módszer kiválasztásánál nem veszi figye-

lembe azt a szempontot, hogy az védjen a nemi betegségek ellen, a védekezéssel javarészt 
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csak a nem kívánt terhességet kívánják elkerülni. A vizsgált csoport tagjaira jellemző a meg-

gondolatlanság. Ezt bizonyítja az alkoholos vagy más befolyásoltság alatt létesített szexuális 

kapcsolatok megjelenése.  

Az előzőekben említetteken felül, kutatásunk eredményei alapján megállapítható, hogy a 

hátrányos helyzetű fiatalok korai életkorban kezdik meg a szexuális életet (2. ábra).  

 

 

2. ábra: Az első szexuális kapcsolat létesítése 

 

Az ábra alapján a szexuális élet kezdete a 14-15 éves életkorra tehető. 

 

MEGBESZÉLÉS 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok megfelelő figyelmet, odafor-

dulást kapjanak, hiszen így valósítható meg fő célként a prevenció. Fontos továbbá, hogy ez 

a társadalmi korosztály még hangsúlyosabban és még korábban megkapja a megfelelő tájé-

koztatást, információt a családi életre, illetve mindarra vonatkozóan, amivel az életben majd 

találkoznak. A szükséges információk átadását, nyomatékosítását már jóval a nemi érés idő-

szaka előtt el kell kezdeni a korosztálynak megfelelő szinten és módon. Fontos a párkapcso-

latokra való felkészülés, a családi életre való nevelés. Szükséges a konzervatív viselkedés-

minták előtérbe helyezése, a család értékformáló szerepének hangsúlyozása. Továbbá hang-

súlyozandó a megfelelő felvilágosítás, a családtervezési szándék növelése, valamint az er-

kölcsi értékrend formálása. A szexuális nevelésben az orvosok, védőnők, és az oktatók ne-

velő munkája mellett az elsődleges szerep a szülőké legyen. 

 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  

A kutatómunka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Alkalmazott 

Anyagtudomány és Nanotechnológia Kiválósági Központ, Élettudományi Műhely közremű-

ködésével valósult meg. 
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