
K8.2. A MAgyAr SzületéSi KohorSzvizSgálAt...

167

A Kohorsz ’18 (Magyar Születési Kohorszvizsgálat) 
a KSH Népességtudományi Kutatóintézet által in-
dított longitudinális kutatás.1 A kutatás felépítését 
az K8.2.1. ábra mutatja be.2

A kutatás fő célja az, hogy átfogó képet adjon 
a gyermekek magyarországi felnövekedéséről és az 
azt befolyásoló tényezőkről. Kérdésfeltevései mul-
tidiszciplináris jellegűek, vagyis a gyermek, majd 
a fiatal felnőttek jólétének és az azt alakító ténye-
zőknek többféle (demográfiai, társadalmi, pszicho-
lógiai, egészségi stb.) jellemzőiről gyűjtünk adato-
kat, és ezek sokrétű kapcsolatait vizsgáljuk.

A gyermekek felnövekedésének komplex vizs-
gálata során egyfelől mérjük a felnövekedés külön-
böző mutatóit. E kimeneti értékek számos terület-
re kiterjednek, összefoglalóan a fizikai fejlődés, 
kognitív fejlődés, szocio-emocionális fejlődés, az 
egészség, a jóllét, a teljesítmény, illetve (a későb-
bi szakaszokban) akár a mobilitás változóinak te-
kinthetők.
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A kutatás célja a felnövekedés meghatározóinak 
azonosítása és hatásuk vizsgálata is. Meghatározó-
nak tekintjük a gyermek felnövekedésében a csalá-
di és társas környezeti (szocializációs) tényezőket, 
a társadalmi különbségeket, az intézményi ellátott-
ságot, az egészségi helyzetet, valamint a gyermeket 
nevelő család foglalkoztatási helyzetét, életmódját, 
információs ellátottságát, várakozásait és terveit.

Munkaerőpiaci szempontból a jelenleg zajló adat-
felvételi hullámok (várandós adatgyűjtés, 6 hónapos 
adatgyűjtés) terveink szerint kiváló lehetőséget biz-
tosítanak majd – többek között – a következő téma-
körök vizsgálatára: családon belüli munkamegosztás 
és változásai a gyermekvállalást követően, kilépés 
a munkapiacról a szülést megelőzően, női munka-
erőpiaci tervek és beválásuk a szülést megelőzően és 
követően, a kisgyermekes nők korai munkavállalá-
sának körülményei, kisgyermekes családok esetén 
a családtámogatások és szociális ellátások igénybe-
vétele különböző munkaszerződési feltételek esetén.
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1 A kutatás finanszírozására az EFOP 1.9.4. – VE-
KOP-16 EMMI felhívás (A szociális ágazat módszer-
tani és informatikai megújítása) keretében kerül sor.

2 A kutatásról további információ elérhető a kutatás 
honlapján, (kohorsz18.hu), illetve a kutatás doku-
mentációs kötetében: Veroszta (szerk.) (2018).

K8.2.1. ábra: a Kohorsz ’18 kutatás felépítése
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