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A magyar fiatalok és felnőttek egészség- és termékenység- 
tudatosságáról készített kérdőíves felmérést a Tárki 2019  
nyarán a Katolikus Szeretetszolgálat megbízásából.

Az alábbiakban a felmérés legfontosabb eredményeit, illetve az ezek alapján megfogalma-
zott ajánlásokat mutatjuk be. Ez utóbbiak többsége az egészséggel és a termékenységgel 
kapcsolatos ismeretterjesztésre irányul. Ezek lehetséges módjai a következők:

Oktatási segédanyagok fejlesztése. A legfiatalabb korosztályok ismeretei sok 
esetben szűkebbek, mint az idősebbeké. Ez részben az érintettség hiányából 
fakadhat (a 16–24 éves korosztályban jóval ritkább a gyermekvállalás tervezése), 
ugyanakkor a szexuális élet megkezdése egyre korábbra tolódik, ami szükségessé 
teszi a tudásbővítést.

A jelenleg használatban lévő iskolai tankönyvek női ciklusra és termékenységre 
vonatkozó információinak áttekintése, pontosítása és frissítése.

Információs anyagok fejlesztése, terjesztése. Cél a figyelemfelkeltés, 
a legfontosabb információk közérthető megfogalmazása, illetve az érdeklődőket 
eligazító fórumok létrehozása.

Pedagógusok, orvosok, védőnők számára olyan szakmai anyagok készítése, 
amelyekből praktikus tudást szerezhetnek.

Továbbképzések nőgyógyászok, egészségügyi dolgozók számára.

Internetes tartalmak a fiatalok számára – korosztályuknak megfelelő mélység-
gel és nyelvezettel (weboldal, Facebook-oldal, rövid Youtube-videók, influencerek 
bevonása stb.).

Tájékoztató programok önállóan, valamint olyan programokhoz kapcsolódó-
an, amelyeken a célcsoport tagjai jó eséllyel elérhetőek (fesztiválok, tömegsport- 
események stb.).

Tájékoztató kampányok kommunikációs cég bevonásával.
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Az alábbiakban a felmérés legfontosabb eredményeit, 
valamint az ezekhez kapcsolódó ajánlásokat ismertetjük.

1. AJÁNLÁS: A termékenységtudatosság nem csupán közvetlen ismeretterjesztéssel 
javítható. Az egészségtudatos életmód népszerűsítése egyszersmind a termékenység-
tudatosságot is javítja.

• A Tárki Omnibuszvizsgálatában a 16–40 esztendős magyarországi korosztályt 
mérték fel reprezentatív minta alapján. A többség úgy véli, jó az egészségi állapota 
(89% adott 4-es vagy 5-ös osztályzatot az ötfokozatú skálán). Ugyanakkor jóval 
kevesebben tartják a saját életmódjukat egészségtudatosnak. A két tényező összefügg: 
a magukat egészségtudatosnak tartók a teljes mintát meghaladó mértékben tartják magukat 
egészségesnek is.

• Az egészségtudatosság a teljes kutatás egyik legfontosabb háttérváltozója. 
A személyes egészség érzékelése mellett összefügg a termékenységtudatossággal és az 
ehhez kapcsolódó attitűdökkel is. Ezért lényeges kérdés: melyek azok az általános 
társadalmi jellemzők, amelyek az egészségtudatos életmódot valószínűbbé teszik, 
illetve más témával kapcsolatos véleményeket, viselkedéseket is befolyásolnak? Az iskolai 
végzettség erősen összefügg az egészségtudatossággal: a diplomások több mint 60%-a 
tartja magát inkább vagy nagyon nagymértékben egészségtudatosnak, míg az érettsé-
givel nem rendelkezők esetében ez az arány mindössze 29%. Emellett a nők, a nagyobb 
városokban lakók, valamint a magukat az egyház tanítása szerint vallásosnak mondók 
mutatkoztak az átlagosnál egészségtudatosabbnak.

• Gyakran közvetlen kapcsolat fedezhető fel az egészségtudatosságot befolyásoló 
tényezők és a felmérésben vizsgált témakörök között. A magasabb iskolai végzettség és 
a nagyvárosi lét két olyan jellemző, amely a termékenységgel kapcsolatos tájékozottságot 
és az azzal kapcsolatos tudatosságot is növeli.

2. AJÁNLÁS: Az egészség- és termékenységtudatossággal kapcsolatos tájékoztatás 
különösen fontos lehet az erre kevésbé fogékony társadalmi csoportokban, azaz 
a kisebb településeken élők és az alacsonyabb iskolai végzettségűek között.
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3. AJÁNLÁS: A tudatosító kampányok speciális célcsoportja lehet a férfiak. Ez 
nem csupán az egészséges életmódra, egészségtudatosságra vonatkozik, hanem 
a termékenységtudatossággal, a női ciklussal, menstruációval kapcsolatos kérdé-
sekre is. Ezekben a témákban igen jelentős különbség van a két nem tájékozottsága 
között, pedig ezek a kérdések nem csak a nőket érintik: a családtervezés két 
ember közös műve; a férfiak támogatására, tájékozottságára ugyanúgy szükség van, 
mint a nőkére. Már a korai szocializáció során érdemes csökkenteni azokat 
a rögzült nemi sztereotípiákat, amelyek részben hozzájárulnak a férfiak alacsonyabb 
fokú egészség- és termékenységtudatosságához.

• A férfiak mind szubjektíve (bevallás alapján), mind objektíve, a kutatásban vizsgált 
dohányzás és alkoholfogyasztás szempontjából kevésbé egészségtudatosak, kevésbé 
törekednek az egészséges életmódra, mint a nők. A női ciklussal, menstruációval, 
termékenységtudatossággal kapcsolatban is jóval kevésbé tájékozottak, mint a nők.

• A kérdezettek többsége úgy véli, lehetséges az, hogy a menstruációs ciklus meg- 
figyelésével és az esetleges eltérések kezelésével pontosan meghatározzák, mikor 
termékeny egy nő, mikor tud jó eséllyel megfoganni. A „nem lehetséges” válasz egyik 
vizsgált társadalmi csoportra sem kifejezetten jellemző; inkább a bizonytalanság mértéké-
ben van különbség.

4. AJÁNLÁS: A női ciklussal és a menstruációval kapcsolatos tudás az egyik  
legelemibb része a termékenységtudatosságnak és a termékenység megfigyelésén 
alapuló fogamzásgátlási eljárásoknak. Bizonyos vizsgált csoportokban első lépésként 
tisztázni kell, mit is értünk pontosan ciklus alatt. Ezeket az ismereteket a jelenleginél 
sokkal hatékonyabban kell átadni már középiskolás korban, megfelelő tankönyvekkel 
és oktatási segédanyagokkal. Ezzel párhuzamosan a felnőttek tájékoztatása is fontos, 
melyhez érdemes megfontolni a védőnők, nőgyógyászok bevonását.

• A kérdezettek nagy többsége nincs tisztában azzal, hogy mi a szabályos női ciklus 
hosszának alsó és felső határa. A többség szerint ez a periódus sokkal rövidebb, mint ahogy 
az orvostudomány tartja. Sokan a ciklus fogalmával sincsenek tisztában, összekeverik azt 
a menstruációs vérzés időszakának hosszával.
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5. AJÁNLÁS: A szabályos menstruációs ciklus hosszával kapcsolatos félreértések 
eloszlatása növelné a termékenységtudatosságot. 

A menstruációs ciklus pontos megfigyelésére épülő termékenységmeghatározás 
a többség szerint lehetséges. Ezek szerint elsősorban a konkrét eljárások 
megismertetésére, a hatékonyságukkal kapcsolatos kételyek eloszlatására, valamint 
a módszerek specialitásaira érdemes fókuszálni – nagyobb figyelemmel az egészség- 
tudatosság szempontjából hátrányosabb helyzetben lévő csoportokra.

• A megkérdezettek valamivel több mint fele hallott olyan módszerről, amely ezen 
az elven próbál segíteni azoknak, akiknek nehezen fogan meg a gyermekük. Ugyanakkor az 
összes konkrét eljárást a kérdezettek mindössze 2–4%-a tudta megnevezni. A „hőmérőzés” 
módszerét sokan említették. A második legismertebb módszer a nyák megfigyelése.

6. AJÁNLÁS: A termékenységtudatosság fontos eleme a menstruációs ciklus 
megfigyelése és a szabályostól való esetleges eltérések felfedezése. Ennek előfeltétele 
a szabályos ciklus határainak pontos ismerete; következménye pedig az esetleges 
cikluszavarok okának keresése.

Lényeges tudatosítani, hogy a cikluszavaroknak lehet nem nőgyógyászati eredetű 
okuk is, amelyek nem nőgyógyászati kezelést igényelnek. Ezt az információt 
a nőgyógyászoknak készített szakmai anyagokba és a továbbképzések tematikáiba is 
javasolt beépíteni.

• A megkérdezettek mintegy fele véli úgy, hogy a menstruációs ciklus eltérései 
utalhatnak más, nem nőgyógyászati betegségre/kórképre is. Akinek van valamilyen ismerete 
ezzel kapcsolatban, annak jó eséllyel ez a tudása helyes: tisztában van azzal, hogy a ciklus 
hosszának zavarai visszavezethetők nem nőgyógyászati okokra is. Kevesen vannak, akik 
tagadják ennek az összefüggésnek a lehetőségét.

• A potenciális egyéb okok, kórképek széles tárházát említették a megkérdezettek; 
legtöbben az alhasi fájdalmakat.

• Az egyes fogamzásgátlási módszerekkel kapcsolatban eltérő tapasztalatokról 
számoltak be a megkérdezettek. A két leggyakrabban említett eszköz a gumi óvszer és 
a fogamzásgátló tabletta. Számos eljárásról sokan nem is hallottak.
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• A fogamzásgátlásról való tudásban nagy különbség van a két nem képviselői 
között. A nők és a férfiak is nagyobb arányban számoltak be tapasztalatokról a saját nemükre 
jellemző eljárásokkal kapcsolatban. Mivel azonban a legtöbb eljárást nők alkalmazzák, 
az ő tapasztalataik sokkal szélesebb körűek ezen a téren.

• A jelen kutatás szempontjából különösen fontos cikluskövetési táblázat 
a termékenységtudatosság egyik fontos mutatója és eszköze. Ezt a módszert csak minden 
hetedik megkérdezett próbálta valaha, s szinte kizárólag nők említették, hogy rendszere-
sen használják. A férfiak nem tudnak arról, hogy partnerük, feleségük használna ilyet. 
Az átlagosnál többen próbálták ki, illetve használják Budapesten, illetve a diplomások, 
a stabil párkapcsolatban élők és az inkább vagy nagyon egészségtudatosok körében.

• A fogamzásgátlási módszer kiválasztásának öt szempontja közül négyet nagyon 
hasonlóan ítélnek meg a megkérdezettek: kb. kétharmaduk (kérdéstől függően 66–70%) 
számára nagyon fontos a módszer hatékonysága, annak hatása a nő egészségére, az 
együttlét minőségére, illetve az esetleg megfoganó életre. Az egyetlen szempont, amely 
összességében kevésbé fontos számukra: az erkölcsi, etikai megfontolások. Ez utóbbiról 
kb. minden második megkérdezett mondta, hogy számára nagyon fontos.

• A fogamzásgátlási eljárás választása során az erkölcsi megfontolások nagyjából 
ugyanannyira fontosak a cikluskövetésben tapasztalattal rendelkezők és nem rendelkezők 
számára. A másik négy szempontot enyhén fontosabbnak tartották azok, akik nem 
próbálták a módszert. Lehet olyan olvasata ezeknek a számoknak, hogy akinek fontosabb az 
első négy szempont – tehát például a módszer hatékonysága vagy az együttlét minőségére 
gyakorolt hatása –, az kevésbé szívesen próbálja ki a cikluskövetés módszerét.

7. AJÁNLÁS: A fogamzásgátlás számos módja közül kettő terjedt el széles körben. 
A nemek közötti különbségek szembetűnők: a férfiaknak jóval kevesebb tudásuk és 
tapasztalatuk van.

Egy felvilágosító kampány javasolt fő célja az alternatív fogamzásgátlási módszerek 
működési mechanizmusának, használatának, hatékonyságának, előnyeinek és hátrá-
nyainak megismertetése. 

Kifejezetten a cikluskövetéssel kapcsolatban fontos felhívni a figyelmet: az egyéb 
fogamzásgátlási eljárásokkal szemben támasztott elvárások itt is érvényesek; nem kell 
kompromisszumot kötnie annak, aki ezt választja.

Ebben a témában is fontos cél a nemi szakadék csökkentése, a speciális felvilágosítás 
férfiak, illetve más, az átlagosnál kevésbé tájékozott célcsoportok számára.
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• A megkérdezettek a két leggyakrabban használt fogamzásgátlási eljárást tartják 
a leghatékonyabbnak is. A többi módszert mindössze 1–5%-os arányban nevezték meg; 
a cikluskövetést senki sem említette. A tudományos vizsgálatok, melyek a hatékonyságot 
a Pearl-index-szel mérik, azaz 100 pár egy évig való használata hány várandósságot 
eredményez, azt mutatják, hogy a fogamzásgátló tabletta, a tapasz, valamint a hüvelygyűrű 
esetében a Pearl-index értékei 0,3 és 9 között váltakoznak, a gumi óvszer hasz- 
nálata esetén azonban magasabb a teherbeesés gyakorisága [2-18]. Ehhez képest 
a mellékhatásokat nem okozó ciklusmegfigyelésen, valamint a termékeny napokon 
való megtartóztatáson alapuló módszerek Pearl-értéke 0,4 és 24 között mozog. 
A Pearl-értéknél megadott első szám fejezi ki a módszerhatékonyságot, a második 
szám pedig a tipikus használati érték. 

8. AJÁNLÁS: A cikluskövetés a termékenység javításának és a várandósság 
megelőzésének egyaránt hatékony módja. A célcsoport erről alig rendelkezik 
ismerettel. A termékenységtudatossággal kapcsolatban ezt érdemes pótolni, illetve 
megismertetni a cikluskövetésen alapuló különböző eljárásokat. Mivel már fiatal- 
korban, az iskolában kapunk a fogamzásgátlással kapcsolatos ismereteket, érdemes 
lenne a ciklussal kapcsolatos tudást is beépíteni ebbe a gyakorlatba.

• A megkérdezettek mindössze 29%-a állította, hogy hallott már hormonális 
fogamzásgátló tabletta szedésének idején előforduló, ún. megvonásos vérzésről. Ez 
összhangban van a tapasztalattal: akik már szedtek menstruációs problémák kezelésére 
hormonális fogamzásgátlót, azon nők alig negyede véli úgy, hogy ez a vérzés nem valódi 
menstruáció, hanem valami más.

9. AJÁNLÁS: Sokan nincsenek tisztában a leghatékonyabbnak tartott fogamzás- 
gátlási eljárás, a fogamzásgátló tabletta hatásmechanizmusával és következményeivel. A 
módszerválasztás során ritkán játszanak szerepet ezek a szempontok. A termékenység- 
tudatossággal kapcsolatos ismeretek között meg kell mutatni az egyes fogamzásgátlási 
eljárások előnyeit és hátrányait. Ezt nőgyógyászok bevonásával lehet megtenni.

• Saját állításuk szerint a nők jelentős része vesz részt több-kevesebb rendszerességgel 
nőgyógyászati vizsgálatokon, illetve vizsgálja meg önmagát.
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10. AJÁNLÁS: A pozitív válaszok mellett is fontos cél a tudatosság további növelése. 
A mell önvizsgálata fontos, de nem elégséges módja a nőgyógyászati szűrésnek. Már 
csak azért is, mert a kérdőíves vizsgálatokban kirajzolódó kép általában kedvezőbb 
a valóságnál. Más felmérések szerint csak kb. minden harmadik magyar nő jelenik 
meg legalább évente egyszer nőgyógyászati vizsgálaton.

• A megkérdezett, menstruáló nők 23%-a volt tisztában azzal, hogy ciklusának 
pontosan hányadik napján jár; további több mint 59% pedig egy-két napos pontossággal 
tudta ugyanezt megmondani. Eszerint a nőknek csak kisebb része nincs tisztában azzal, 
hogy ciklusának hányadik napjánál tart. Amennyiben ezek az arányok igazak lennének, 
az jó kiindulás lenne a ciklusfigyeléshez, hiszen annak egy fajtája a többség számára már 
adott. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy egy korábbi – a szabályos ciklus lehetséges 
hosszát firtató – kérdésre adott válaszok bizonytalansága fényében ez a 23+59% valószínűt-
lenül optimista arányt mutat.

• A 16–40 éves nők 10%-a számolt be arról, hogy kapott már hormonális fogamzás- 
gátlót a nőgyógyászától valamilyen menstruációs probléma (cikluszavar vagy túl erős 
fájdalom) kezelésére. Mivel nem tudni, pontosan hányan fordultak orvoshoz ilyen 
problémákkal, csak gyanítani lehet, hogy az orvosok ennél nagyobb arányban írnak fel 
hormonális fogamzásgátlót a probléma kezelésére.

• Akiknek már írtak fel hormonális fogamzásgátlót menstruációs problémák kezelé-
sére, azok többsége úgy véli, hogy ez nem csupán tüneti kezelés, hanem az okokat is képes 
gyógyítani.

11. AJÁNLÁS: A menstruációs zavaroknak, problémáknak számos okuk lehet, melyek 
gyakran nem nőgyógyászati jellegűek, és különböző terápiás eljárásokat igényelhet-
nek. Különösen az érintett csoportokat érdemes tájékoztatni információs anyagokkal, 
programokkal, illetve nőgyógyászok továbbképzésével.

• Az abortusz elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatosan a 16–40 éves korosz-
tály nagy többsége nem kategorikus, hanem mérlegelő állásponton van. Nagyon kevesen 
vannak, akik a terhességmegszakítást minden esetben elutasítják, de azok is kisebbséget 
alkotnak, akik feltétel nélkül, minden esetben elfogadhatónak tartják.
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• A  nemi erőszakon és a nő életének veszélyeztetettségén túl a többség a Down- 
szindróma veszélyét is az elfogadható indokok közé sorolja. Az élethelyzetből fakadó 
mérlegeléseket viszont a kérdezetteknek csak kisebb része akceptálja.

12. AJÁNLÁS: Egy társadalom abortuszhoz való viszonyulását számos tényező 
befolyásolja. Ide tartozik pl. az iskolázottság foka, a gyermek értéke, a születendő 
gyermekek száma, a vallásosság szintje, az anyagi helyzet szubjektív fontossága 
a gyermekvállalás során, vagy éppen a fogamzásgátló eljárások hozzáférhetősége. 
Az abortuszok száma folyamatosan csökkenőben van Magyarországon. A célzó 
kampányok, a termékenységtudatosság erősítése, illetve az ezen alapuló család- 
tervezés szélesebb megismertetése további javulást hozhat ebben.
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