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Család fogalma

• A család emberek közössége vagy több közösség 
kapcsolata, ahol a tagok között leszármazotti, házassági 
vagy örökbefogadási kapcsolat van. Egy család tagjai 
általában hasonló tulajdonságokkal rendelkező emberek.

• Az európai (nyugati) típusú társadalmakban a családot közvetlen 
leszármazással 
(„vérrokonság”), házassággal, örökbefogadással (vagy hasonló 
jogi kötődéssel) jellemzik. Számos antropológus vitatja azt, hogy 
a „vér” kapcsolata szó szerint értendő; mások pedig a nem 
nyugati típusú társadalmakat hozzák példának, ahol a 
„vérrokonságtól” eltérő elvek érvényesülnek abban, hogy kiket 
tekintünk családnak.



A szakértők szerint 6 különféle családtípus 
létezik
• A szakértők szerint 6 különféle családtípus létezik, és 

mindegyiknek saját egyedi dinamikája van. Nem is olyan régen, 
még az anya, apa + egy vagy több gyerek volt a norma a nyugati 
társadalmakban (sőt az én gyerekkoromban a többgenerációs 
családok voltak jellemzőek, vagyis a nagyszülők is majdnem 
ugyanakkora szerepet játszottak a nevelésben, mint a szülők, 
hiszen egy lakásban élt a három generáció), manapság viszont 
már más típusok is gyakoriak, például az egyszülős családok. 
Minden egyes családi típusra egyedi dinamika jellemző, és 
mindegyiknek más és más a gyengesége, illetve az erőssége.



1. A nukleáris családok

A nukleáris, vagy más néven 
hagyományos családok két, közjogi 
értelemben házas szülőből és 
gyermekeikből állnak. 

Ezeknek a családoknak lehetnek egy 
vagy több biológiai vagy akár 
örökbefogadott gyermekeik is, és 
alapvető jellegzetességük, hogy két 
szülő neveli fel őket együtt, a közös 
otthonukban. 

Bár nem minden esetben működőképes 
ez a felállás, sőt az utóbbi évben 
hanyatlásnak indult, sokak szerint ez 
volna az ideális környezet a gyermekek 
felneveléséhez.



2. Egyedülálló szülők

Az egyedülálló szülők családjában 
egy szülő nevel egy vagy több 
gyermeket. Ezekben az esetekben 
a szülő sosem házasodik meg, 
özvegy vagy elvált. 

Bár a hagyományos családok hívei 
úgy vélik, hogy a gyermekeknek 
mindkét szülőre szükségük van, az 
egyszülős családok is nagy 
biztonságot adhatnak a 
gyermekeiknek.



3. Kiterjesztett családok

A hagyományos családtípust 
nemcsak a nukleáris családok 
testesítik meg, sok helyen 
évszázadok óta az egyik 
legelterjedtebb családtípus a 
kiterjesztett család, ahol két vagy 
még annál is több felnőtt neveli a 
gyermekeket. Jellemzően ezek a 
családok a szociális támogatás vagy a 
közös célok miatt élnek együtt: a 
szülők biztosítják az idősek ápolását, 
míg a nagyszülők a 
gyermekgondozásban segítenek. 



4. A gyermektelen családok

Ők azok, akiknek nem lehet 
gyermekük, vagy nem akarnak 
gyermeket vállalni. 

Sok esetben ezeket a 
szeretetközösségeket nem tekintik 
családnak, pedig ez nagy hiba.

E családok tagjai általában mindketten 
dolgoznak, háziállatokat tartanak vagy 
szeretnek más családok gyermekeire 
vigyázni. 

Olyan párok is lehetnek ők, akik 
életmódjuk (pl. folytonos utazás) miatt 
nem szeretnének gyermeket vállalni.



5. A mostoha- vagy mozaikcsaládok

Mostoha- vagy mozaikcsaládról 
akkor beszélünk, amikor két 
különálló család egyesül.

Ez többféleképpen is 
megtörténhet: például két elvált 
szülő házasodhat meg, vagy egy 
elvált szülő olyasvalakivel, akinek 
nincs gyermeke.



6. A nagyszülős családok

• A legkevésbé gyakori felállás az, 
amikor a nagyszülők látják el a 
teljes szülői feladatot is, mert a 
szülők vagy nem tudnak vagy 
képtelenek gondoskodni a 
gyermekükről. Persze nem ez a 
legideálisabb helyzet, de sokkal 
jobb, mintha a gyermekek 
nevelőszülőkhöz kerülnének.



Családtípusok a mai Magyarországon

Jogilag rendezett és teljes nukleáris család
•együttélő kisközösség→ szülőkből és kiskorú (vagy nem kiskorú, de a szülőkkel még 
együtt élő, eltartott) gyermekekből áll
•a szülők házasságban élnek
•a nem vér szerinti gyermekek helyzete is örökbefogadással (vagy más módon) jogilag 
rendezett
•hazánkban ez a legelterjedtebb családtípus

Jogi szempontból részlegesen rendezett nukleáris család
•szerkezete és összetétele megegyezik az előzővel
•a részleges jogi rendezettség azt jelenti, hogy a szülők nem kötöttek házasságot, csak 
élettársak
•a gyermekek nem vagy nem mindegyike az adott szülői kapcsolatból származik és családi 
jogállása nem egyértelműen rendezett

Kiscsalád
•1-2 gyermekkel

Nagycsalád
•3 vagy több gyermek

Jogilag rendezett párkapcsolat
•olyan tartós együttélési forma, amelyből utód nem származott és várhatóan nem is fog
•Magyarországon jelenleg csekély a száma


