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Magyarországon a többi európai országhoz 
hasonlóan, a válás és kapcsolatbomlás kérdé-
se a lakosság jelentős részét érintő társadalmi 
jelenség. A házasságkötések és válások számá-
nak hosszú távú idősorai szemléletesen mu-
tatják (lásd az 1. ábrát), hogy a ma tapasztalt 
változások, trendek nem új keletűek a magyar 
társadalomban.

A házasságkötések száma az 1961-es mély-
ponttól 1975-ig szinte folyamatos emelkedést 
mutatott. 1975-ben a házasságkötések száma 

megközelítette az 1954-es értéket, abban az 
évben közel 104 000 pár házasodott össze. 
Ezután viszont meglehetősen meredek csök-
kenést tapasztalhatunk, ami a 2000-es évek 
végén érte el a mélypontját. 2010-ben mind-
össze 35 520 házasságkötés történt, ami alig 
több, mint harmada az 1975-ös értéknek. A 
2011-től elindult enyhe emelkedésről még 
korai lenne megállapítani, mennyire tartós.  

A házasságkötések számát egy adott idő-
szakban számos tényező befolyásolja. Az 
egyik legfontosabb mérőszám a házasodási 
korban lévő nőtlenek/hajadonok száma. Az 
1970-es évek közepén érzékelhető házasodási 
csúcs jelentős mértékben összefügg azzal, 
hogy az 1950-es évek közepén született nagy 
létszámú korosztály éppen ekkorra jutott 
házasodási korba. Egy másik fontos tényező 
az első házasságkötés kulturálisan elfogadott 
életkora. Ez az 1970-es években a nyugat-
európai országokhoz viszonyítva Magyaror-
szágon alacsony volt, átlagosan 21,6 év a nők 
és 24,5 év a férfiak esetében (KSH, 2014). Az 
első házasságkötés jól követte ebben az idő-
szakban a legmagasabb iskolai végzettség 
megszerzésének életkorát is. Vizsgálatok azt 
mutatták, hogy tipikusan két-három évvel ez 
után házasodtak meg mind a férfiak, mind 
a nők. A válás vagy megözvegyülés utáni 
újraházasodás elterjedtsége és általában a há-
zasságtól eltérő együttélési formák társadalmi 
elfogadottsága szintén befolyásolja a házas-
ságkötések számát. Emellett kiemelendő, 
hogy a házasság gazdasági, jogi és szociálpoli-
tikai eszközökkel történő preferálása szintén 
a házasságkötések számának emelkedését 
segítheti elő.  

A házasságkötések számának látványos 
csökkenése mindezen tényezők együttes ha-
tására következett be az elmúlt három évtized-
ben. Bár az 1970-es évek második fele háza-

sodási csúcsot hozott, ez nem járt együtt a 
gyermekvállalás növekvő számával. A gyer-
mekvállalási kedv korábban elkezdődött 
csökkenése nem állt meg, így húsz-huszonöt 
év múlva, tehát a 2000-es évek elejére a várt-
nál alacsonyabb volt a még nem házas fiata-
lok abszolút száma. Ezzel párhuzamosan 
növekedett az első házasságkötés átlagos 
életkora: ez 2000-ben 24,7 év volt a nők és 
27,2 év a férfiak esetében, az értékek pedig 
tovább nőve 2013-ra elérték a 29,5 évet a 
nőknél és a 32,3 évet férfiaknál. Csökkent az 
elváltak, özvegyek újraházasodása is. Míg 
1970-ben ezer elvált és özvegy férfi közül 86,3 
házasodott újra, ez az érték 2013-ra 15,8 lett. 
A nők esetében a csökkenés kevésbé látványos, 
mivel az özvegy és elvált nők újraházasodási 
esélye korábban is elmaradt a férfiakétól 
(1970-ben 20,7 és 2013-ban 6,2 újraházasodás 
jutott ezer elvált és özvegy nőre.) A nők iskolai 
végzettsége az időszak folyamán lényegesen 
emelkedett, és a házasságkötés jogi aktusa 
elszakadt az iskola befejezésétől. Végül, de 
nem utolsósorban a társadalom egésze lé-
nyegesen elfogadóbbá vált a házasságtól eltérő 
együttélési formák iránt, azaz minél fiatalabb 
korosztályokat vizsgálunk, annál gyakoribb 
körükben az, hogy első (és gyakran későbbi) 
tartós párkapcsolatuk nem házasság.

A válások abszolút száma az 1950-es évek-
beli ingadozás után 1963-tól szinte folyamatos 
emelkedést mutat 1987-ig, amikor közel har-
mincezer pár válását mondta ki a bíróság. 
1988-tól 2009-ig a válások száma évi 23-25 000 
között ingadozott, majd ekkortól lassú csök-
kenést tapasztalhatunk. 2014-ben 19 576 vá-
lást regisztráltak (KSH, 2014). 

A válások viszonylag magas száma első-
sorban a házasságkötések számának csökke-
nésével párhuzamosan szemlélve jelzi a társa-
dalom változó viszonyát a hagyományos 

Háttér: a házasságkötések és válások száma

A család aktuális kérdéseivel foglalkozó jelen-
tős európai társadalomkutatókat tömörítő 
network, a Familyplatform 2010-ben széles 
körűen áttekintette a családkutatások aktuá-
lis trendjeit, és összegyűjtötte a megválaszolat-
lan vagy csak kevéssé megválaszolt kutatási 
kérdéseket. (URL1) A tanulmányban a válás, 
a kapcsolatbomlás és a különköltözés kérdés-
köre fontossága miatt külön fejezetet kapott. 

1. ábra • A házasságkötések és válások abszolút száma Magyarországon 1949–2014 
Forrás: KSH Demográfiai Évkönyv 2013 (2014)
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pár kapcsolati formához, a házassághoz. 1970-
ben a teljes válási arányszám1 0,25 volt, csúcs-
pontját 2008-ban érte el, majd csökkenve 
napjainkra 0,42 az értéke (Földházi, 2015). 
Száz napjainkban kötött házasságból tehát 
negyvenkettő válással végződik, ha a jelenlegi 
trendek nem változnak meg. Nem csupán a 
teljes válási arányszám értéke figyelmeztet arra, 
hogy a válás a népesség jelentős hányadát 
érintő társadalmi jelenség. A válásokat és az 
elváló személyeket jellemző adatok tovább 
árnyalják a válásról alkotott képünket. 

2013-ban a válások 57,7%-a olyan házas-
párok esetében következett be, akiknek van 
kö zös kiskorú gyerekük, a válás által érintett 
kiskorú gyerekek száma ebben az évben 18 
244 fő volt.2 1980-ban az elváló férfiak 55%-a 
35 év alatti volt. Napjainkra ez az érték 18%-ra 
csökkent. A nők esetében hasonlóan markáns 
az életkori változás. 1980-ban az elváló nők 
65,1%-a volt 35 év alatti, napjainkban pedig 
29,4%. Ez a jelenség részben a házasságkötési 
életkor feljebb tolódásával magyarázható. 
Emel lett azonban az elváló párok „idősödé-
sében” szerepet játszik a házasság tartamában 
bekövetkezett változás is. 1980-ban az összes 
válás 62%-át a házasságkötéstől számított első 
kilenc évben mondták ki. A húsz évnél hosz-
szabb ideje megkötött házasságok felbontása 
az összes válás 13,1%-át tette ki. 2013-ra azon-
ban ez alapvetően megváltozott. Ebben az 
évben az összes felbontott házasság 39,6%-a 
volt tíz évnél rövidebb időtartamú. Ezzel pár-
huzamosan az összes válás 28%-a húsz évnél 

régebben megkötött házasságot érintett. A 
korai házasodás és gyors (korai) válás mintáza-
tát tehát napjainkra a késői házasodás és idő-
ben elhúzódó, bármilyen életkorban előfor-
duló válás mintázata váltotta fel.  

Válás, kapcsolatbomlás, különélés

A válás a demográfiai adatgyűjtésekben egy-
szeri jogi aktusként jelenik meg, ugyanakkor 
ilyen jól regisztrált adatok csupán a házassá-
gok bomlásáról gyűjthetők. Napjainkban 
azonban a párkapcsolatok egyre növekvő há-
nyada élettársi kapcsolat, az évente születő 
gyerekek 46%-a (KSH, 2014) is házasságon 
kívüli kapcsolatból származik. A házasság 
nélküli együttélés egyre többek választása. A 
2011-es népszámlálás adatai alapján a hatvan 
évnél fiatalabb korcsoportokban mindenütt 
10% feletti az élettársi kapcsolatban élők ará-
nya (Murinkó – Spéder, 2015).  

Az élettársi kapcsolatokat a demográfiai 
irodalom hagyományosan bomlékonyabbnak 
tartja, mint a házasságot. Nem hagyhatjuk 
azonban figyelmen kívül, hogy az élettársi 
kapcsolat nem egyszerűen a házassággal pár-
huzamba állítható másik párkapcsolati forma, 
hanem önmagában is összetett, igen eltérő 
élethelyzeteket rejtő kategória. Napjainkban 
a fiatalok túlnyomó többségének első tartós 
párkapcsolata házasság nélküli együttélés. E 
párkapcsolatok egy része eleve a végleges ség 
igénye nélkül köttetik, vagy legalábbis mind-
két fél nyitva hagyja a kapcsolat felbomlásá-
nak lehetőségét. Más részük egyfajta próba-
házasságként működik, és egy idő után (tipi-
kusan az első gyerek megszületésekor) házas-
sággá alakul. Ugyanakkor egyre több az olyan 
élettársi kapcsolat is, amit eleve hosszabb 
távra, a házasság alternatívájaként terveznek. 

Az élettársi kapcsolat mellett az utóbbi 
két évtizedben további párkapcsolati formák 

is elterjedtek. Ezek közül a leggyakoribb a 
ma gyarul látogató kapcsolatnak nevezett LAT 
(Living Apart Together) kapcsolat. A látogató 
kapcsolat jellemzője, hogy a pár a külvilág 
előtt is vállaltan összetartozónak vallja magát, 
ugyanakkor különböző okok miatt nem él-
nek egy háztartásban. Ez a különélés lehet 
ideiglenes és összefügghet például a külföldi 
munkavállalással, ugyanakkor az is előfordul-
hat, hogy a külön háztartás fenntartása tuda-
tos döntés. További, a korábbi évtizedekben 
kevéssé vagy egyáltalán nem elterjedt párkap-
csolati, együttélési formákat különböztet meg 
a szociológiai irodalom aszerint, hogy élnek-e 
gyerekek együtt a párral. 

A különféle párkapcsolati formák szám-
bavétele éppen változékonyságuk és kategó-
riákba nehezen sorolható vonásaik miatt ne-
héz. A longitudinális nagymintás panelvizs-
gálatok3 adatai adnak leginkább lehetőséget 
arra, hogy ezekről a párkapcsolati formákról 
képet alkothassunk. Szükség lenne azonban 
további célzott szociológiai vizsgálatokra, me-
lyek a házasságtól (és az élettársi kapcsolattól) 
eltérő párkapcsolati formák elterjedtségére, 
belső dinamikájára és felbomlására irányul-
nának.  

A válás és a kapcsolatbomlás 
szociológiai kutatása

A válással kapcsolatos demográfia vizsgálatok 
átfogó képet adnak a válások és kapcsolatbom-
lások számáról és főbb jellemzőiről. Ezen a 
téren naprakész információkkal rendelkezünk. 
A válással kapcsolatos szociológiai vizs gálatok 
mennyisége azonban a probléma súlyához 
képest nem megfelelő Magyarországon. Nem 
csupán a korábban említett sokszínű párkap-

csolati formák feltárása hiányzik, hanem az 
is, hogy ezek működése és esetleges felbom-
lása miképpen hat az érintettek életére. Érde-
mes lenne tehát nem csupán a válással, hanem 
a kapcsolatbomlással is tágabban foglalkozni. 

A nemzetközi szakirodalomban a válással 
kapcsolatos kutatások többsége három egy-
mással összefüggő, de a kutatási fókuszt 
máshol elhelyező területre összpontosul: 
• a válás makrotársadalmi és kapcsolati okait 

feltérképező kutatásokra,
• a válás utólagos hatásaira és
• magára a válás folyamatára. 

Az utóbbi években Magyarországon főleg 
az első csoportba tartozó vizsgálatok készül-
tek, a párkapcsolatok stabilitását és instabili-
tását érintve (Szél, 2010; Pilinszki, 2014). Ezek 
a kutatások meggyőzően bizonyították, hogy 
a párkapcsolat minősége, a tradicionális mun-
kamegosztás elfogadása/elvetése, a vallá sosság, 
a munka és magánélet összehangolásá nak 
lehetősége, a pár eltérő vagy egyező ér ték rendje 
és normarendszere a nemi sze repeket illetően 
mind kiemelkedő szerepet játszanak abban, 
hogy egy házasságot mennyire veszélyezteti a 
felbomlás. Természetesen a téma feltárása 
ezek kel a vizsgálatokkal nem fejeződött be, 
számos további nyitott kérdés maradt. Fontos 
lenne a kapcsolatbomlás további tényezőit is 
feltárni, illetve a házasságtól eltérő egyéb 
párkapcsolati formákban élők kapcsolatbom-
lásáról is hasonló információkat gyűj teni. 

A kapcsolatbomlás szorosan összefügg a 
családi, párkapcsolati együttélés dinamikájá-
val. Ez azonban nehezen kutatható terület. 
Mind az operacionalizálás, mind a megfelelő 
módszer megtalálása és konzekvens alkalma-
zása komoly kihívást jelent. Mivel napjaink-
ban szerencsére már nem a vétkességi elv 
alapján döntenek a bíróságok a válás kimon-
dásáról, keveset tudunk arról, hogy ténylege-

1 Teljes válási arányszám: azt mutatja, hogy a megfi-
gyelt időszakban kötött házasságokból mekkora há-
nyad végződne válással, ha az adott naptári év házas-
ságtartam-specifikus válási arányszámai változatla-
nul fennmaradnának (KSH, 2014, 47.).

2 A bekezdés adatainak forrása: Monostori et al., 2015; 
KSH, 2014.

3 Pl. a KSH Életünk fordulópontjai társadalmi, de-
mográfiai panelfelvétel egymást követő adatfelvételei.
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sen milyen együttélési konfliktusok, összefér-
hetetlenségek vezetnek a váláshoz, és ezek 
fel bukkannak-e a válási folyamatban? Hogyan 
függenek össze a hatalmi viszonyok a párkap-
csolatban a válással, kapcsolatbomlással? Mi-
lyen módon függenek össze a párkapcsolat 
alapításakor meglévő elvárások a kapcsolat 
romlásával és a válással? 

A válással kapcsolatos kutatások fókuszá-
ban leggyakrabban az a  témakör áll, hogy 
miképpen hat a válás az érintettekre. (Kovács 
et al., 2013) Nem csupán a közvélemény fel-
tételezi, de gyakran a kutatások egyik alaphi-
potézise is az, hogy a válás negatív hatást 
gyakorol a család felnőtt és gyermek tagjaira 
egyaránt. Ugyanakkor a felbomló párkapcso-
latok számának tömeges növekedésével pár-
huzamosan az is nyilvánvalóvá vált, hogy ez 
a feltevés túlságosan leegyszerűsítő. 

Az elmúlt évtizedekben számos vizsgálat 
mutatta be, hogy a válás a gyerekek életére, 
lelki egészségére, tanulmányi eredményére 
negatívan hathat, esetenként növeli a deviáns 
viselkedés kockázatát. Az újabb kutatások 
azonban ennél a sommás állításnál lényegesen 
árnyaltabb képet rajzolnak. A válás negatív 
ha tása változó mértékű, időtartamú lehet. Bi-
zonyos jól mérhető, objektív tényezők (mint 
a gyerek neme, életkora, testvérek sorrendje 
stb.) mellett hatással van erre a párkapcsolat 
minősége az együttélés idején (a negatív ha-
tások egy része nem a válásból, hanem a ko-
rábban megromlott és/vagy erőszakos pár-
kapcsolatból ered) és nem utolsósorban a 
vá lási folyamat hossza, a szülők közötti konf-
liktusok iránya és mélysége. 

2012-ben befejezett nemzetközi összeha-
sonlító vizsgálatunk (Albert – Tóth, 2012) a 
14-17 éves korosztály szerfogyasztásával és 
bűnelkövetésével foglalkozott. A középisko-
lások többek között arra a kérdésre válaszoltak, 

hogy elkövettek-e már életük során különfé-
le konkrétan felsorolt enyhébb-súlyosabb 
szabálysértéseket, bűncselekményeket. Na-
gyon logikus (és a korábbi szakirodalommal 
is bőségesen alátámasztható) hipotézis volt, 
hogy az a gyerek hajlamosabb a kriminalizá-
lódásra, aki nem teljes családban él, hiszen a 
család véd. Adatbázisunk azonban a család-
szerkezet és a deviáns viselkedés között nem 
talált összefüggést. Azt azonban sikerült bi-
zonyítani, hogy az növelte szignifikánsan a 
kriminalizálódás esélyét, ha nem volt anya
ként viselkedő személy a gyerek körül. Tehát 
például a csupán anyjuk által nevelt gyerekek 
nem mutatkoztak hajlamosabbnak a bűnel-
követésre, mint az anyjukkal es apjukkal is 
együtt élők. 

Az elváló felnőtt partnerek között számos 
rendezendő konfliktus merülhet fel, melyek 
hosszabb távon is negatív hatást gyakorolhat-
nak testi és lelki egészségükre, anyagi helyze-
tükre, későbbi párkapcsolataikra. A válás je-
lentős anyagi helyzetromlással járhat együtt. 
A gyerekfelügyeletet megkapó szülő (gyak-
rabban az anya) számára a munkavállalás és 
a gyereknevelés összehangolása, valamint a 
lakásfenntartás és mindennapi kiadások elő-
teremtése problematikus lehet. Különösen 
akkor nagy ennek a veszélye, ha a másik szü-
lő objektív vagy szubjektív okok miatt nem 
fizet gyerektartást, vagy nagyon keveset fizet. 
A férfiak esetében a közös lakás elvesztését 
szokás kiemelni, ami megnöveli az anyagi el-
lehetetlenülés, végső soron akár a teljes társa-
dalmi lecsúszás veszélyét. 

A válás hat a benne érintettek kapcsolathá-
lójára is. A magyar társadalom hagyományo-
san számít a nagyszülők részvételére a kisgye-
rekek gondozásában. Fontos kérdés, hogy a 
válás ténye és a válási folyamat miképpen hat 
a nagyszülők és unokáik közötti kapcsolatra, 

a nagyszülők gyerekneveléshez kapcsolódó 
anyagi és egyéb hozzájárulására? Milyen in-
tézményi vagy informális segítséget kaphat-
nak a válásban érintettek ahhoz, hogy külön-
féle veszteségeiket (anyagi, érzelmi, kapcso-
lati, társas támogatási stb.) feldolgozzák?

A harmadik kutatási terület, maga a vá-
lási folyamat, Magyarországon eddig kevés 
figyelmet kapott. Ez azért sajnálatos, mert a 
válás negatív hatásai gyakran összefüggésben 
vannak azzal, hogy a válások egy része elhú-
zódó és konfliktusokkal telített. Fontos lenne 
megismerni a váló feleket és az államot kép-
viselő szakemberek (jogi szakemberek: bírák, 
ügyvédek; a segítő szakmákban dolgozók: 
családsegítők, gyámügyi hivatalok szakembe-
rei; igazságügyi szakértők; krízisintervenció-
ban dolgozók; mediációt végzők stb.) válási 
folyamatban betöltött szerepét. Igen keveset 
tudunk arról, hogy ők milyen beállítottsággal 
rendelkeznek a párkapcsolatokkal és a válá-
sokkal kapcsolatban? Mennyire tudják függet-
leníteni magukat a nemi sztereotípiáktól? 
Van-e elegendő idejük, tudásuk és szándékuk 
arra, hogy mélységében ismerjék meg a felek 
álláspontját és valódi helyzetét egy konfliktu-
sos válás esetén? Hol vannak azok a kritikus 
pontok, ahol a szakemberek javíthatnak, vagy 
épp ronthatnak a válási folyamat minőségén? 

Különösen fontos ez a kérdés azoknál a 
válásoknál, ahol az együttélés során partner- 
és/vagy gyerekbántalmazás történt.  A bán-
talmazó kapcsolatok felbomlásakor a szak-
irodalom szerint mind a bántalmazott felnőtt, 
mind a gyerek veszélyeztetettsége nőhet. A 
bántalmazás a válási folyamat során gyakran 
fokozódik, a bántalmazott fél elköltözése 
tovább növeli a feszültséget. Az sem ritka, 

hogy a gyerek a szülők közti harc kereszttüzé-
be kerül, és az érte folyó harc éppen a válásban 
részt vevő intézmények, szakemberek „segít-
ségével” mérgesedik el. A válás tehát miköz-
ben megszüntethet egy nem megfelelően 
működő kapcsolatot, ugyanakkor – legalább-
is időlegesen – növelheti a kapcsolatokban 
meglévő feszültséget. Fontos lenne tudni, 
hogy a válással professzionálisan foglalkozók 
milyen esetekben tompítják vagy épp erősítik 
ezt a veszélyt.  

Összefoglalás

Összefoglalóan tehát megállapíthatjuk, hogy 
a válás ma is, akárcsak évtizedek óta, sokakat 
érintő, egyéni, családi és társadalmi feszültsé-
geket generáló kérdés. Mivel napjainkban a 
válás nem ritka, keveseket érintő esemény, 
ha tása sem nevezhető egyirányúnak. Az el-
mérgesedett, véglegesen kiüresedett kapcso-
latok felbontása esélyt teremt az emberek 
számára új párkapcsolat építésére. Ugyanak-
kor a válás a benne érintett felnőttek és gye-
rekek életét mindenképpen megváltoztatja, 
nemritkán negatív irányba. A válást leíró 
demográfiai adatok alkalmasak arra, hogy 
felhívják a figyelmet a probléma súlyára. 
Ugyanakkor többet kellene tudnunk a házas-
ságtól eltérő párkapcsolati formák bomlásáról, 
a válást megelőző családi dinamikáról és a 
válásban közreműködő szakemberek tevé-
kenységéről. A prevencióhoz, a párkapcsolatok 
minőségének javításához, a konfliktusos 
válások számának csökkenté séhez is további 
vizsgálatok szükségesek.

Kulcsszavak: válás, kapcsolatbomlás, különélés, 
párkapcsolati (in)stabilitás
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Az asszisztált reprodukciós eljárások témá-
ját vizsgálva számos nehézségbe ütközhet a 
kutató, ugyanis a technika fejlődésével az ART 
gyűjtőfogalommá vált, amely többféle eljárást 
takar, attól függően, hogy a beavatkozás a nő 
testén vagy azon kívül történik, illetve, hogy 
az eljáráshoz szükség van-e idegen ivarsejt 
donor(ok) bevonására. Ezek jelentős különb-
séget okozhatnak, mind a jogi szabályozás, 
mind az ezzel kapcsolatos attitűdvizsgálatok 
terén. Svájcban például a jogi szabályozás 
tiltja a petesejtdonorságot,1 így nem teszi le-
hetővé, hogy azon párok részt vegyenek asz-
szisztált reprodukciós eljárásokban, ahol a 
nők valamilyen petefészek-rendellenességgel 
küzdenek. A mesterséges megtermékenyítés-
sel kapcsolatos attitűdöket is befolyásolhatja 
az eljárások sokfélesége, például sokan azon 
az alapon utasítják el a mesterséges megtermé-
kenyítési eljárást, hogy általa lehetővé válhat, 
hogy valakinek nem saját biológiai gyermeke 

I. Bevezetés

Egyre későbbi életkorra tolódik ki az első 
gyermek megszületésének az életkora, amely 
súlyosbíthatja a nem szándékos gyermekte-
lenség arányát, hiszen a nők termékenysége 
csökken az életkor előrehaladtával. Az asszisz-
tált reprodukciós eljárások (ART – Assisted 
Re production Technologies) így segíthetnek 
azoknak a nőknek is, akik későbbi életkorban 
szeretnének gyermeket vállalni. Figyelembe 
véve, hogy a legtöbb európai országban na-
gyon alacsony a termékenység, néha az ART-
ra nemcsak egyéni szinten tekintenek, amely 
segít gyerekhez juttatni nem saját szán dékuk-
ból gyermekteleneket, hanem makro szinten 
olyan eszközzé vált, amely növelheti a termé-
kenységi rátát. Így az ART-tal kapcsolatos 
attitűdök vizsgálata nem csak egyéni szinten 
fontos, hanem családpolitikai relevanciája is 
lehet. Különösen annak a fényében, hogy 
világviszonylatban mintegy ötmillió gyermek 
született az elmúlt négy évtizedben (Adamson 
et al., 2013), míg „Magyarországon a szüle-
tendő gyermekek kb. 1,5–2%-a IVF-kezelést 
követően fogan” (EÜM, 2010, 6467.).

1 Ez a férfiak és a nők közötti egyenlőség kérdését is 
fel veti, hiszen a spermasejtet lehet adományozni. 
Ebből a nézőpontból a férfiaknak több lehetőségük 
van arra, hogy egészségi probléma esetén apává válja-
nak, mint a nőknek. 


