ÚJ BABY BOOM
A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA

A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag
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Mivel lehetne a kívánt, tervezett gyermekek megszületését elősegíteni?

A

Nemzetgazdasági

Minisztériumban

működő

Családbarát

Magyarországért

Munkacsoport közzéteszi az Új baby boom, a középosztály gyermekvallási
forradalma című stratégiai vitaanyagát konzultációs céllal, amely a népesedési
kerekasztal javaslatai mellett, demográfiai helyzetképet, külföldi példákat, női
foglalkoztatási trendeket tartalmaz és a teljesség igénye nélkül bemutat néhány
fontos intézkedést a tárca részéről.
Magyarországon jóval több gyermeket vállalnának a fiatalok, mint amennyi
ténylegesen megszületik. A témában már három éve dolgozik a Népesedési
Kerekasztal, melynek megállapításai, javaslatai jelentik a kiindulópontot a témáról
kezdeményezett párbeszédnek, de további, a gyermekvállasát gátló tényezők
azonosítására és ezek feloldására vonatkozó javaslatokat vár a Nemzetgazdasági
Minisztérium, a nepesedes@ngm.gov.hu e-mail címre.
A dokumentum célja, hogy megkezdődjön egy párbeszéd, partnerségben az érintett
intézményekkel és ez alapján elkészülhessen az a stratégiai program, amely
meghatározza a szükséges kormányzati intézkedéseket, ezek ütemezését, különös
tekintettel a következő fejlesztéspolitikai időszakra.
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
„Társadalmunk egyik legsúlyosabb problémája, hogy a kívánt, tervezett gyermekek
nem születnek meg.” – mondja Kopp Mária.
A magyarok számára fontos érték a család és a magyar fiatalok által tervezett
gyermekszám is magas (2,4) azonban ez a gyermekvállalási szándék nem
realizálódik és Magyarország rendelkezik Európában az egyik legalacsonyabb
termékenységi rátával (1,3).
A

Nemzetgazdasági

Minisztériumban

munkacsoport

állt

fel,

melynek

első

munkaanyaga a következő területeket mutatja be:

Helyzetkép: Magyarországot a demográfiai válság halmozottan sújtja. Az Európai
kontinenst

jellemző

demográfiai

trendek

közül

hazánkat

leginkább

a

népességcsökkenés és a minőségi elvándorlás jellemzi. Magyarország népessége
1981 óta, közel 20 év alatt 737 ezer fővel fogyott.

Nők a foglalkoztatásban: helyzetkép és nemzetközi kitekintés.

Magyarország nemzetközi összehasonlításban: Munkacsoportunk készített egy
41 országra kiterjedő, 74 adatsorból álló adatbázist, mely az OECD Family Database
legfrissebb,

vonatkozó

(elsősorban

a

0-3

éves

korosztályhoz

kapcsoló

problematikákra fókuszáló) adatain alapul. A letöltött adatok a következő szempontok
szerint csoportosíthatóak, melyekből aztán egy – 21 tényező figyelembevételével –
29 európai országra kiterjedő rangsor készült:
1. Család- és gyermektámogatások politikái
a. Finanszírozás
b. 0-3 éves gyermekek napközbeni ellátása
2. A családok munkaerő-piaci pozíciója
a. Családbarát munkáltató
b. Női munkavállalás körülményei (a gyermek 3 éves koráig)
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Családtámogatás-hatékonysági rangsorok
Összesített
1 Svédország
2 Dánia
3 Hollandia
4 Belgium
5 Franciaország
6 Luxem bourg
7 Norvégia
8 Ném etország
9 Finnország
10 Ausztria
11 Spanyolország
12 Szlovénia
13 Egyesült Királyság
14 Portugália
15 Svájc
16 Írország
17 Észtország
18 Lettország
19 Litvánia
20 Olaszország
21 Lengyelország
22 Szlovákia
23 Csehország
24 Magyarország
25 Görögország
26 Rom ánia
27 Málta
28 Ciprus
29 Bulgária

Női munkavállalás

21,0 Svédország
20,2 Szlovénia
18,7 Hollandia
17,6 Belgium
17,1 Svájc
16,9 Luxem bourg
16,3 Ném etország
16,0 Dánia
15,0 Portugália
14,8 Franciaország
14,7 Ausztria
14,1 Spanyolország
13,7 Málta
13,5 Litvánia
12,6 Norvégia
12,0 Ciprus
10,5 Finnország
10,2 Lettország
9,4 Rom ánia
9,4 Lengyelország
9,3 Írország
9,1 Olaszország
8,7 Észtország
8,2 Egyesült Királyság
7,9 Görögország
7,0 Szlovákia
6,9 Magyarország
6,7 Csehország
4,2 Bulgária

Finanszírozás

27,0 Franciaország
24,8 Luxem bourg
23,5 Norvégia
22,3 Svédország
21,0 Egyesült Királyság
20,0 Finnország
20,0 Dánia
19,5 Spanyolország
19,5 Magyarország
19,0 Ném etország
18,0 Csehország
16,5 Hollandia
15,5 Ausztria
14,3 Belgium
13,5 Szlovákia
12,0 Észtország
12,0 Portugália
11,3 Írország
10,8 Svájc
10,5 Lengyelország
10,0 Olaszország
9,5 Szlovénia
7,8 Litvánia
7,0 Lettország
5,5 Görögország
4,3 Bulgária
4,0 Rom ánia
3,8 Málta
3,5 Ciprus

Gyermekellátás

Munkahely

19,2 Hollandia
18,0 Dánia
16,5 Svédország
16,3 Ausztria
15,7 Egyesült Királyság
15,6 Finnország
14,8 Belgium
14,7 Svájc
13,9 Ném etország
13,9 Norvégia
13,8 Luxem bourg
13,5 Franciaország
12,8 Írország
12,3 Észtország
10,9 Lettország
10,7 Lengyelország
10,0 Spanyolország
9,3 Szlovénia
8,8 Csehország
8,7 Görögország
8,0 Olaszország
7,8 Szlovákia
6,7 Portugália
5,0 Ciprus
3,9 Litvánia
3,5 Málta
3,5 Magyarország
3,3 Rom ánia
2,3 Bulgária

23,9 Dánia
22,6 Svédország
20,8 Belgium
20,4 Portugália
19,7 Norvégia
19,0 Spanyolország
18,9 Franciaország
17,9 Hollandia
17,7 Írország
17,0 Finnország
16,7 Luxem bourg
16,3 Egyesült Királyság
15,1 Ném etország
14,4 Görögország
14,2 Szlovénia
12,6 Szlovákia
12,2 Olaszország
11,1 Lettország
10,9 Magyarország
10,8 Ausztria
10,4 Litvánia
10,1 Bulgária
7,7 Észtország
6,9 Rom ánia
6,9 Csehország
6,7 Lengyelország
6,3 Ciprus
4,8 Málta
1,3 Svájc

A negyedik fejezetben szerepelnek a már megvalósult intézkedések:
A Nemzetgazdasági Minisztérium partnerként tekint a Népesedési Kerekasztalra, ezt
támasztja alá, hogy az elmúlt közel két évben három területen is a Kerekasztaltól
indult javaslatot valósított meg a tárca. 2010-ben a Kerekasztal értékelése szerint a
munka és a család összeegyeztetését elősegítendő valamint a gyermekvállalás
támogatása érdekében rugalmasabb foglalkoztatási szabályokra, gyermekvállasát
ösztönző adórendszerre és biztonságos kisgyerek ellátó intézményekre van szükség.
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 Az új arányos,

egykulcsos

adórendszerrel együtt

bevezetett

családi

adókedvezmény hatására 2011-ben mintegy 155 milliárd forinttal több
jövedelem maradt azoknál, akik gyermeket nevelnek. A három vagy
annál több gyerekesek reálkeresete kimagasló mértékben nőtt, pontosan
19 százalékkal haladta meg a 2010-es szintet.
 Az új Munka Törvénykönyvében több, a gyermekes munkavállalók számára
kedvező változtatás került bevezetésre.
 A munka és családi élet összeegyeztetését támogatandó közel 8 milliárd
forintos pályázati lehetőség áll rendelkezése, mely munkahelyi családi
napközi létrehozását is támogatja.

Az ötödik fejezetben a Népesedési Kerekasztal javaslatai szerepelnek. A
javaslatokat igyekeztünk a gyermekvállalást gátló tényezők köré csoportosítani.

Az elmaradó gyermekvállalás okai:


Jövedelem: a kieső kereső és a több eltartott miatt alacsonyabb és főként
távlatosan bizonytalan a jövedelem. Az eltartottak számát figyelembe vevő,
családbarát adórendszerre van szükség.



Kiesés a munkaerőpiacról: gyermekek mellett mindkét szülőnek nehéz munkát
vállalnia. Ezt enyhítheti a munkahelyek családbarát szemléletének erősítése és a
rugalmas foglalkoztatási formák támogatása.



Gyermekellátó intézményrendszer: Magyarországon a tervezett gyermekek
megszületésének egyik alapvető akadálya, hogy hiányoznak kisgyermek
elhelyezési intézményi férőhelyek.



Nem támogató a környezet: a lakhatási, közlekedési, oktatási feltételek nem
kedveznek, sőt kifejezetten nehézzé, kényelmetlenné teszik sok esetben a
gyermekvállalást.



Szemlélet és értékrend: nem támogató, esetenként negatív társadalmi
megítélés a gyermekvállalással szemben. Jó példákat kell közvetíteni a médián
és az oktatáson keresztül.
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Halogatás: Az első szülés kitolódása világjelenség, viszont a halogatott
gyermekvállalás, végül igen gyakran annak elmaradásával jár.

Biztonságra

és

kiszámíthatóságra

van

szükség,

hiszen

az

elmaradt

gyermekvállalás legfontosabb oka a bizonytalanság.

Forrás: NGM
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MUNKACSOPORT ÉS MUNKATERV
Az Minisztérium keretei között 2012. február 12-én megalakult a Családbarát
Magyarország szakértői szintű munkacsoport. A munkacsoport belső körének tagjai
a minisztérium szakemberei, míg a külső körben szakértő partnerek és az érintett
kormányzati szervek bevonását tervezzük.
A munkacsoport végső célja a gyermekvállalás ösztönzésével kapcsolatos tudás
megteremtése továbblépés irányának meghatározása, és az ehhez kapcsolódó
döntéstámogatás és javaslattétel. A munkacsoport jelen munkaanyagában is
támaszkodik a Népesedési Kerekasztal által felhalmozott és rendelkezésre bocsájtott
tudásra.
A munkacsoport hármas funkciója:
Elemzés, értékelés és monitoring:
-

a hazai népesedési, gyermekvállalási trendek értékelése, helyzetképének
meghatározása és folyamatos nyomon követése,

-

nemzetközi trendelemzés és jó példák feltárása

-

az eddigi, ill. folyamatban lévő, a témakör szempontjából releváns intézkedések
számbavétele és értékelése.

Tervezés:
-

javaslattétel a jövőre vonatkozóan a továbblépés irányainak kijelölésével, a
konkrét célok és teendők meghatározására,

Partnerség - konzultáció:
-

Első körben szűk, de rendszeres konzultációs együttműködés kialakítása.
E partnerség célja:
o a jelenségek értékelése,
o a

továbblépés

irányainak

kijelölése,

eredményes

megoldások

azonosítása,
o a javasolt intézkedések várható eredményességének előzetes szakmai
kontrollja.
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A folyamat eredmények lehetséges konkrét termékei:
RENDEZVÉNY: Már a közeli jövőben egy kisebb vagy nagyobb szakmai workshop a
témakörben.
KIADVÁNY

-

publikáció:

Helyzetértékelő/szemléletformáló,

vagy

éppen

figyelemfelkeltő kiadvány, vagy akár konkrét útmutató készítése szakpolitikák,
tervezők, települések, stb. számára megjelenítése
TERVEZÉS lehetséges szintjei:
o 1. szint: Intézkedési javaslatok az NGM egyes szakpolitikai területei
számára, ill. ajánlások a kormányzat különböző szereplői számára,
o 2. szint: Családbarát Magyarország Stratéga - kormányzati terv és
ajánlás

az

önkormányzatoknak

(benne

szabályozási,

fejlesztési

intézményrendszeri elvárások megfogalmazásával),
o

3. szint: Kiemelt program(ok): A stratégiai fejlesztést igénylő
területeit 2014-20-as program időszakra integrált kiemel nemzeti
programként elfogadtatni, kidolgozni.

Javaslat az ütemezésre:
-

Előzetes helyzetkép (első verzió): Hazai is nemzetközi népesedési trendek,
eddigi eredményeink elemzése 2012. március 1.

-

Értékelés szakértői – első konzultáció a partnerekkel: 2012. március közepe

-

2012 első félév
o Javaslatok befogadása, kitörési pontok, irányok meghatározása,
ajánlások megfogalmazása.
o Konzultációs anyag közzététele.

-

2012 második félév
o Rendezvény (workshop/konferencia)
o Stratégia és akcióterv készítése a megvalósítás teendőiről, szükség
esetén kormány előterjesztés
o Döntés

esetén

Családbarát

kidolgozása (első verzió)
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Magyarország

Kiemelt

program(ok)

NÉPESEDÉSI HELYZETKÉP
Magyarországot a demográfiai válság halmozottan sújtja. Az Európai kontinenst
jellemző demográfiai trendek közül hazánkat leginkább a népességcsökkenés és a
minőségi elvándorlás jellemzi.
Hazánkban – az Unió országaihoz hasonlóan – a népességfogyás a népesség
öregedésével párosul, aminek legfőbb okozója a termelékenység csökkenése, illetve
a halandóság emelkedése. Így tehát Magyarországon az egyik legsúlyosabb
népesedési probléma a népesség elöregedése, amely számos egyéb társadalmi és
gazdasági probléma alapja is, ezért kiemelten fontos ezt ellensúlyozni.
A csökkenő, elöregedő népesség főbb demográfiai okai:
-

alacsony termelékenység, csökkenő születések;

-

magas halandóság;

-

magasan kvalifikált, fiatalkorú népesség elvándorlása.

A csökkenő népesség megállításához elengedhetetlen a születések növelése, a
gyermekvállalás

ösztönzése,

illetve

a

fiatalok

külföldre

vándorlásának

mérséklése.

A népességszám alakulása Magyarországon
Magyarország demográfiai szempontból válságban van, népessége 1981 óta, közel
20 év alatt 737 ezer fővel fogyott és 2010 augusztusában már 10 millió alá csökkent.
Így legnagyobb demográfiai kihívása a népességcsökkenés megállítása.

15

Forrás: KSH

Magyarország népességének változása alapján az Európai Unió országainak
rangsorában igen csak hátul helyezkedik el. A 2000 óta vizsgált népességszám
változása alapján hazánk a népességfogyásban csak öt uniós országot előz meg: a
három Balti országot, Romániát és Bulgáriát.
Az Unió országainak népessége – néhány kivételtől eltekintve – folyamatosan
növekszik. A 2000-es népességhez képest a 27 tagállam össznépessége több mint
4%-kal növekedett. Az Unió népességének növekedése csak kis mértékben
köszönhető a természetes szaporodásnak, nagyobb része a bevándorlásokból
származik. (2008-ban a statisztikai adatok szerint a népességszám növekedésének
¾-e származott bevándorlásból.)
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Az EU tagállamai tekintetében jelentős eltérések figyelhetők meg mind a természetes
szaporodás,

mind

a

vándorlási

különbözet

tekintetében.

Írországban

pl.

kiemelkedően magas a születések száma, amely alacsony halálozással párosulva
jelentősen növeli a népességszámot. Hasonlóan magas a természetes szaporodás
Cipruson, Franciaországban, illetve Luxemburgban is. Ezzel ellentétben azonban
17

több kelet-európai államban (köztük Magyarországon is) negatív volt az egyenleg,
azaz népességfogyásról beszélünk.

Forrás: Eurostat

A népességszám-változás hazánkban területi szintre lebontva ijesztő képet mutat. Az
ország nagy részében fogy a népesség. Kivétel ez alól a budapesti agglomeráció és
néhány nagyobb városunk térsége, ahol a szuburbanizáció folyamatának hatásaként
a népesség növekedése pozitív vándorlási egyenleggel párosul.
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Forrás: KSH, T-star

Amennyiben a jelenlegi demográfiai folyamatok változatlanul folytatódnak, úgy az
előrejelzések szerint 2020-ra Európa keleti felének országaiban továbbra is
népességfogyásról beszélünk majd, míg a nyugati államokban a népesség továbbra
is nőni fog. A népességnövekedés mértéke ezekben az országokban csupán a
természetes

szaporodás

pozitív,

illetve

negatív

voltától

előrejelzések szerint Nyugaton jelentősebb lesz a bevándorlás.
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függ,

ugyanis

az

Vándorlás és természetes szaporodás prognózisa 2020-ra
Forrás: Region2 2020 – Demographic Challenges for European Regions 2008.

Magyarország számára a 2020-as demográfiai előrejelzés nem mutat változást.
Továbbra is népességfogyásról beszélhetünk az ország területének nagy részén,
20

kivételt ez alól Közép-Magyarország jelenti, ahol a pozitív vándorlás továbbra is
ellensúlyozni tudja a magasabb halálozási és alacsonyabb születési mutatók
következtében csökkenő népességet. A jelenlegi folyamatokhoz képest enyhe pozitív
változást mutat, hogy az ország észak-keleti régióit kivéve, pozitív vándorlási
egyenleg prognoztizálható 2020-ra.

Forrás: Prodemo Bt.

Születés és halálozás
Magyarországon egészen az 1980-as évekig a halálozások száma elmaradt a
születések számától, vagyis a népesség folyamatosan növekedett. Majd az 1980-as
évek közepétől kezdve a folyamat megfordult, többen haltak meg, mint ahányan
születtek.
A halálozások magas száma mögött a lakosság rendkívül rossz egészségi állapota
áll, ezért a demográfiai krízis megoldásában a megfelelő népesedéspolitika mellett
az egészségügynek is rendkívül fontos szerep jut.
21

Forrás: KSH - Demográfiai évkönyv, 2010

Nemzetközi összehasonlítást tekintve csak Ukrajna, Bulgária Szerbia és Lettország
áll nálunk rosszabbul. A lakosság fogy még például Németországban és
Olaszországban is de jóval kisebb mértékben mint Magyarországon. Észtország
stagnál a törökök, a franciák és az írek pedig nagymértékben szaporodnak.
Fontos megjegyezni, hogy a természetes szaporodás számításakor nem veszik
figyelembe a ki- és beáramló népességet, csak a születések és halálozások
változását.
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Forrás: KSH - Demográfiai évkönyv, 2010
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A születésszám alacsony szinten való állandósulásában jelentős szerepe van a
későbbi önállósulásnak (a fiatalok tovább maradnak a szülői háznál), az együttélési
formák megváltozásának (az élettársi kapcsolatok és a "szingliség" elterjedése), a
tanulási idő meghosszabbodásának és ezekkel összefüggésben a szülések időbeli
kitolódásának.

Születések kitolódása
Európai trend a születések kitolódása, de ezzel egy régi trend éled újra (Hajnal
vonal).
20 év alatt óriási változás állt be a nők gyermekvállalásával kapcsolatban
Magyarországon is. 1990-hez képest 5 évvel kitolódott az első gyermek vállalásának
az ideje.
A huszonévesek körében folyamatosan csökken a gyermekvállalási kedv; 2009-ben
már nem csak a 20-24 éves nők, hanem a 25-29 évesek szülési gyakorisága is
jelentős mértékben csökkent és a 30-34 évesek termékenységének az elmúlt évekre
jellemző enyhe növekedése is megállt, a 35-39 évesek továbbra is egyre gyakrabban
szülnek a korábbi évekhez képest.
Az első szülés elhalasztása sokszor a későbbi szülések elmaradását eredményezi.
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Forrás: KSH - Demográfiai évkönyv, 2010
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Forrás: KSH - Demográfiai évkönyv, 2010

Korcsoportok
A népességcsökkenés két fő okra vezethető vissza: a születések alacsony illetve a
halálozások magas számára. E folyamatnak azonban egyéb következményei is
vannak, többek között a népesség elöregedése, amely komoly társadalmi-gazdasági
problémákat okozhat.
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1. ábra: A népesség megoszlása főbb korcsoportok szerint nemzetközi összehasonlításban (2010. január 1.)
Forrás: KSH - Demográfiai évkönyv, 2010

Magyarország népességének az elmúlt 20 év alatt is drasztikusan átalakult a
korszerkezete. Míg az alacsony születések következtében a fiatalok aránya
folyamatosan csökken, addig az idősebb népesség aránya növekszik, a társadalom
öregszik.
27

Az ötvenes évek elején született „baby boom” nemzedék nemsokára nyugdíjba
megy. A népesség öregszik és egyre magasabb életkort él meg. Egyre több idős
embert tart el egyre kevesebb fiatal, egyre hosszabb időn át. Ez komoly problémát
jelenthet a társadalom és a jóléti ellátórendszerek működésére nézve.
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Forrás: KSH
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Férfiak
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Forrás: KSH

A népesség elöregedéséhez a születéskor várható élettartam kitolódása is
hozzájárul. Az 1900-as évektől a születéskor várható élettartam folyamatosan
emelkedik, aminek következtében az idősebb generáció életkilátásai is kedvezőbbek,
az életévek kitolódnak, így az idősek aránya is folyamatosan növekszik a
társadalomban.
A férfiak születéskor és egyes életkorokban még várható átlagos élettartama (év), 1900–2010
Év (évek átlaga)
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1900

36,56

48,23

40,61

33,61

26,16

19,20

12,88

7,82

4,42

1910

39,07

48,52

40,79

33,77

26,27

19,19

12,84

7,78

4,26

1920

41,04

49,43

41,78

34,93

27,43

20,11

13,44

7,83

3,99

1930

48,70

53,25

44,77

37,09

29,13

21,48

14,50

8,70

4,40

1941

54,95

55,27

46,65

38,58

30,14

22,15

15,00

8,97

4,64

1950

59,88

57,50

48,34

39,73

31,05

22,84

15,62

9,66

5,30

1960

65,89

60,17

50,64

41,38

32,18

23,31

15,60

9,40

5,03

1970

66,31

59,51

49,92

40,65

31,51

22,92

15,19

9,22

5,10

1980

65,45

57,47

47,84

38,54

29,60

21,49

14,58

8,88

5,03

1990

65,13

56,45

46,78

37,53

28,84

21,12

14,72

9,47

5,27

2000

67,11

57,95

48,15

38,61

29,57

21,84

15,29

9,94

5,85

2010

70,50

60,99

51,15

41,46

31,99

23,53

16,79

11,05

6,31

Forrás: KSH
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Európai viszonylatban azonban hazánk nincs rossz helyzetben az öregedő
társadalmát tekintve. A nyugat-európai országok többségében magasabb az idősek
aránya, mint hazánkban. Sajnos napjainkra Európa (és a világ) egyik legnagyobb
kihívása az idősödő társadalom problémáinak kezelése. Erre megoldást jelentene a
gyermekvállalási kedv emelése, a magasabb születési számok.

A 65 és idősebb népesség aránya (2000-2007)
Forrás: ESPON, DEMIFER
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Magyarországon az idősek aránya komoly területi különbségeket mutat. Általában a
déli országrészen magasabb az idős népesség aránya. Valószínűleg a magasabb
számú születések és a fiatalok vándorlásának köszönheti az észak-keleti országrész,
illetve

a

budapesti

agglomeráció

a

magasabb

arányú

fiatal

népességet.

Forrás: KSH, T-star
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Forrás: Prodemo Bt.

Termékenység
A magyar termékenység 2009-ben a legalacsonyabbak közé tartozott Európában,
sőt az egész világon. A magyarországinál alacsonyabb gyermekvállalási kedv az
Európai Unióban csak Szlovákiában és Lengyelországban figyelhető meg.
Némi

leegyszerűsítéssel

Európában

három

eltérő

termékenységi

régiót

különböztethetünk meg:
1.

Az

észak

és

északnyugat-európai

államok

nem

küszködnek

súlyos

termékenységi problémákkal: Luxemburg kivételével 1,8 körül vagy jóval fölötte
(Franciaországban és Írországban 2 fölött) van az átlagos gyermekszám.
2. Közép-Európában találhatók a legalacsonyabb értékek, míg
3. a déli államokra 1,4 körüli termékenységi arányszámok jellemzőek.
32
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Forrás: KSH-NKI – Demográfiai Portré, 2009

Magyarországon a párok által tervezett gyermekszám 2-2,2 körül mozog, míg a teljes
termékenységi arány csak 1,3 körül ingadozik, azaz a népességpótlási szint alatt
van, ami azt jelenti, hogy 100 nő 130 gyermeket szül élete során. (A népesség
egyszerű reprodukciójához 100 nőre 210 gyereknek kellene jutni.) A termékenység
tehát tartósan legalább egyharmaddal alacsonyabb annál a szintnél, amely a
népesség természetes újratermelődéséhez szükséges.
A rendszerváltozás után bekövetkezett termékenységcsökkenés elsősorban arra
vezethető vissza, hogy a korábbi fiatalkori gyermekvállalási minta megszűnt, és mind
több nő halasztotta első gyermeke megszületését húszas évei végéig, harmincas
évei elejéig. A gyermekvállalás időzítésének gyors, néhány év alatti jelentős
megváltoztatása miatt a korábbi évekhez képest jóval kevesebb gyermek született.
Ennek

következtében

igen

alacsonyra

csökkent

az

adott

naptári

év(ek)

termékenységi arányszáma.
Az alacsonyabb termékenység másik lehetséges oka, hogy a magasabb végzettségű
(érettségizett, ill. felsőfokú végzettségű) nők ma igen súlyos hátrányba kerülnek a
34

velük azonos korú gyermektelenekkel szemben, hiszen arra kényszerülnek, hogy
válasszanak pályájuk és a gyermekvállalás között. Ezt támasztja alá, hogy
hazánkban a gyermek 3 éves kora előtt a nők csupán elenyésző része (15% alatt) tér
vissza a foglalkoztatottak közé, szemben az OECD átlaggal (45% felett). Ez a
nemzetgazdaság számára is igen súlyos veszteség.

Forrás: Eurostat

Európában a születésszám drasztikusan csökkent a hagyományos családi mintát
követő, a kisgyermekek intézményi ellátására keveset költő országokban, míg a
születésszám viszonylag kedvezően alakult azokban az országokban, amelyek nagy
gondot fordítanak, és sokat költenek a kisgyermekes szülők családi és munkahelyi
kötelezettségének összehangolására.
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Termékenységi trendek
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Forrás: KSH - Demográfiai évkönyv, 2010
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Családi állapot – házasságkötések, válások alakulása
A házasságkötési és születési mozgalom rendszerint érzékenyen reagál a társadalmi
és gazdasági életben bekövetkezett változásokra.
Magyarországon

a házasodási kedv folyamatos csökkenése,

alábbhagyása

figyelhető meg. Leginkább a 25 évesnél fiatalabb nők és férfiak házasságkötéseinek
száma marad el a korábbitól, ugyanakkor mérsékelt emelkedést mutat a 30-as
éveikben járó nők és férfiak házasságkötési aránya. A fiatalon meg nem kötött
házasságokat az idősebb korosztályok növekvő házasodási hajlandósága messze
nem képes ellensúlyozni, így a házasságkötések száma csökken. Kitolódott a
házasságkötés-kori átlagos életkor: férfiaknál 28 esztendőről (1960) 30,1-re (2007);
nőknél ez a változás még nagyobb: 24 évről 27,5 évre.
A

házasságkötések

kitolódásának

és

számának
az

csökkenése

egzisztencia

elsősorban

megalapozásának

a

tanulmányi

igényből

adódik.

idő
A

házasságkötések kitolódásának következménye lehet a későbbi első gyermek
vállalása is, aminek egyenes következménye összességében a kevesebb gyermek
vállalása (hiszen idősebb korban már nem vállalnak annyi gyermeket a nők, mint ha
fiatalabb korban szülnének).

Forrás: KSH-NKI – Demográfiai Portré, 2009
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A házasságkötések csökkenését erőteljesen befolyásolja az új, alternatív együttélési
formák megjelenése, elfogadottsága is. Egyre több fiatal pár választja inkább az
együttélési, élettársi kapcsolatot a házasság helyett. A 2001-es népszámlálási
adatok szerint 1990 és 2001 között, 10 év alatt megkétszereződött az élettársi
kapcsolatban élők aránya (5,1%-ról 11,3%-ra).

1000 főre jutó házasságkötések számának változása Magyarországon (1990-2010)
Forrás: KSH
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Forrás: KSH-NKI – Demográfiai Portré, 2009
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A válások alakulása rendszerint visszahat a házasságkötési mozgalomra is, mivel a
házasság felbontása a volt házastársakat jogilag szabaddá teszi és lehetőséget ad
egy újabb házasság megkötésére.
Magyarországon

a

házasságkötések

és

a

házasságkötési

kor

alakulását

nagymértékben befolyásolja az, hogy a házasulók között nagy arányban fordulnak
elő újraházasulók.

A fennálló házasságok megszűnésének két lényeges formája van: az özvegyülés és
a válás1.
Az utóbbi 20 év alatt a válások száma jóval kisebb mértékben esett vissza, mint a
házasságkötések száma.
A teljes válási arányszám2, amely a válással felbomló házasságok arányát becsüli,
1990-től szinte megtorpanás nélkül emelkedett. Értéke 2007-ben 0,45 volt, vagyis a
2007-ben kötött házasságok csaknem fele előreláthatóan válással fog végződni.
1

A válás a házasság jogerőre emelkedett bírói ítélettel való felbontása és érvénytelenítése.
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A válási arányszám növekedése mögött a válás egyre nagyobb társadalmi
elfogadottsága, jogi értelemben vett könnyebbé válása állhat.

Forrás: KSH-NKI – Demográfiai Portré, 2009

A házasuló felek életkorához hasonlóan a váló felek életkora is folyamatosan
emelkedik: 2007-ben a nőké váláskor átlagosan 38 év, a férfiaké 41 év volt. A váló
felek életkorának emelkedésével egyidejűleg növekszik a váláskori átlagos
házasságtartam is: 2007-ben átlagosan 12 és félévnyi házasság után váltak el a
házaspárok.

2

A teljes válási arányszám figyelembe veszi a házasságkötések számát és a házasságtartamot is,
ezáltal kiküszöböli ezek évenkénti változásából adódó torzításokat.
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1000 főre jutó válások számának változása Magyarországon (1990-2010)
Forrás: KSH
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A válás demográfiai szempontból legjelentősebb következménye az egyszülős
családok terjedése, illetve az egyedül élők arányának növekedése.
A felbomló házasságok mintegy 60 százalékában van kiskorú gyermek. A 2007-ben
felbontott házasságok egyharmadában egy, egyötödében kettő, és 7 százalékuk
esetében három vagy több közös kiskorú gyermek volt.

Forrás: KSH-NKI – Demográfiai Portré, 2009
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0-3 éves gyermekek napközbeni ellátása
A kisgyermekek számára biztosított intézményes ellátás elérhetősége alapvetően
meghatározza

a

gyermek

születését

követő

munkavállalás

időzítését.

Magyarországon a háromévesnél fiatalabb gyermekek számára a bölcsődék jelentik
az elsődleges intézményes ellátási formát. Bölcsődébe a gyermekek húszhetes
koruktól vehetők fel, de a gyakorlat azt mutatja, hogy főleg a kétéves kor betöltése
után íratják be a szülők a gyermekeket.
A bölcsődei intézmények és ezzel együtt a férőhelyek száma a rendszerváltozás
után radikális csökkenésnek indult, 1990 és 2004 között gyakorlatilag a felére esett
vissza. A csökkenés hátterében egyebek mellett a munkahelyek által fenntartott
bölcsődék megszűnése állt.
Jelenleg Magyarországon kevés bölcsőde van, azok is teljes kihasználtsággal,
túlzsúfolva működnek. A működő bölcsődék területileg szétszórtan helyezkednek el.
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Dunántúlon főleg a nagyobb városokban működnek, míg az Alföldön a legtöbb
településen van bölcsőde. Bölcsődehiányban Észak-Magyarország szenved.
A legtöbb bölcsőde túlzsúfolt. Átlagosan 5-10 bölcsődés korú gyermek jut egy
bölcsődei férőhelyre.
Európában kétféle modell létezik:
1. Az ún. skandináv modell szerint az anyák viszonylag rövid ideig maradhatnak
távol a munkaerő-piactól, így a 0–3 éves gyermekek nagy többsége számára
hozzáférhető az intézményes gondozás.
2. A kelet-európai országon többségében elterjedt másik modell hosszabb szülői
szabadságot és szűkebb intézményi kapacitást kínál, s ezáltal inkább az anyai
gyermekgondozást részesíti előnyben.
Bár a háromévesnél fiatalabb korosztály számára továbbra is döntően a bölcsődék
biztosítják az ellátást, az elmúlt években dinamikusan nőtt az alternatív megoldások
száma. Míg 2005-ben csupán 78 családi napközi volt, számuk 2009-ben 260-at tett
ki. Ezek az intézmények rugalmas, családias ellátást nyújthatnak 5–7 fős
gyermekcsoportoknak, akár az ellátást biztosító személy otthonában, akár egyéb
helyszínen. A legnagyobb számban a fővárosban és a közép-magyarországi régió
egyéb részein működnek családi napközik.
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Bíztató trend
„Harmadik éve dolgozunk ki javaslatokat a népesedési kerekasztalt körülülve, és
végre elmondhatjuk: július óta elindult egy igen enyhe fordulat” – fogalmazott dr.
Kopp Mária.
Az elmúlt időkben több szakértőtől is lehetett már hallani gyermekvállalással
kapcsolatos, bíztató tendenciákról, ám mindezt most már a statisztikák is
alátámasztják. A vizsgált 5 hónapban közel 1500 gyermekkel született több
Magyarországon.

50

Forrás: KSH

Európában, hazánkban a legnagyobb a rés a tervezett és a valóban megszülető
gyermekek száma közt. Különösen fontos tehát egy olyan támogató környezet
kialakításának a folytatása, melyben ezek a tervezett gyermekek is a világra jönnek.

Rövid összefoglalás
A gyermekvállalási szándékok valóra váltásában demográfiai, társadalmi és
intézményi hatások egyaránt szerepet játszanak.
A gyermekvállalás csökkenését, illetve magát a gyermekvállalást is nagy mértékben
meghatározzák a jelen gazdasági és politikai folyamatai.
A gyermekvállalás lényegében a későbbi, újbóli munkába állás korlátját is jelenti.
Jelenleg Magyarországon a legtöbb szülő hátrányba kerül a munkaerő-piacon.
Egyrészt nagyon nehéz az újbóli munkába állás, másrészt több munkáltató is
hátrányosan megkülönbözteti a kisgyermekes anyákat.

51

Ahhoz, hogy a születéseket – és ezzel a népességszámot – növelhessük, fontos
először a kisgyermekes családok, a gyermekvállalás, a munkába való könnyebb
visszatérés segítése, ösztönzése.
A gyermekvállalás ösztönzése mellett kiemelt feladat az „öregedési krízis”
megoldása, enyhítése a társadalom és a jóléti ellátórendszerekre nehezedő nyomás
szempontjából

is.

Az

előrejelzések

szerint

ugyanis

2050-re

népességének közel 30 százaléka lesz 65 éves vagy idősebb.
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Magyarország

NŐK A FOGLALKOZTATÁSBAN
Annak ellenére, hogy a nők szerepének, egyenjogúságának növekedéséről hallunk,
még mindig találkozhatunk nemi alapú karrier akadályokkal, amelyek a nők
előrejutását gátolják. A nők karrierjével szemben az egyik fő akadályt a
munkakörülményekkel kapcsolatos politikák, folyamatok, gyakorlatok, és bizonyos
előítéletek is okozhatják: mindenekelőtt az a nézet, hogy nehéz a családban vállalt
szereppel járó kötelezettségeket összeegyeztetni a munkahelyi teljesítéssel.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet jelentése szerint még sosem dolgozott ennyi nő
a munkaerőpiacon, mint manapság, de továbbra sem biztosítják nekik a férfiakkal
egyenlő elbánást. A legtöbb nő általában olyan szektorokban (pl. mezőgazdaság)
dolgozik, amelyek kevésbé produktívak, és amelyekben alacsonyabb fizetést
kapnak, mint a hasonló beosztású férfi kollégáik. Még a hagyományosan nőinek ítélt
szakmákban (pl. gyermekgondozás vagy a tanítás) is észrevehető ez a különbség.

A női foglalkoztatás alakulása és megoszlása
A Lisszaboni Stratégia azt a célkitűzést fogalmazta meg, hogy az Európai Unióban
a foglalkoztatási szint 2010-re elérje a 70%-ot, a nőknél pedig a 60%-ot. A
Lisszaboni Stratégiákban megfogalmazott célok között szerepel a nemek közötti
egyenlőség javítása az álláshoz jutás, a szakképzés, az előremenetel és a
munkakörülmények terén, a teljes foglalkoztatottság, a munkahelyi környezet
minőségének és termelékenységnek a javítása, a nemek közötti egyenlőség és a
munkahelyi egészségvédelem.
A Lisszaboni Stratégiában kitűzött célt – a női foglalkoztatási ráta érje el a 60%-ot –
11 EU-s ország teljesítette 2010-re. A 27 EU tagállam átlagos foglalkoztatási rátája
(58,2%) is elmarad a kitűzött 60%-tól.
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Foglalkoztatási ráta (15-64 évesek) - Nők (2010)
A Lisszaboni Stratégiában meghatározott cél (60%)

Iceland
Norway
Switzerland
Denmark
Sweden
Netherlands
Finland
Austria
Germany
United Kingdom
Cyprus
Slovenia
Portugal
Estonia
France
Latvia
Lithuania
EU (27 countries)
Luxembourg
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Ireland
Poland
Slovakia
Spain
Romania
Hungary
Croatia
Greece
Italy
Malta
Forrás: Eurostat
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Forrás: Eurostat

A 15-64 éves korú nők megoszlása foglalkoztatási szempontból című ábrán
bemutatjuk a 2011-es megoszlásadatokat országonként. Jól látszik, hogy a Visegrádi
országok közül Lengyelországnak nagyon hasonló a rajzolata a magyarhoz.
Szlovákia

kicsit

több

teljes

munkaidőssel

és

kevesebb

részmunkaidőssel

rendelkezik. Csehország, Szlovénia és a baltikumi országok pedig nem estek annyira
vissza a teljes és kötelező foglalkoztatás megszűnte után, mint mi. A teljes
foglalkoztatás megszűnte az inaktivitásba taszított minden olyan nőt, aki nem tudott
heti több mint 35 órát a munkájával tölteni a „láthatatlan” munkakötelezettségei miatt.
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90,00

A női és férfi foglalkoztatási ráták közötti különbség

Forrás: 5. Kohéziós Jelentés
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Magyarországon a munkavállalási korú nők ma a férfiaknál kisebb arányban
vannak

jelen

a

munkaerőpiacon.

Ennek

ellenére

a

magyar

női-férfi

foglalkoztatási rés kisebb, mint az uniós átlag: míg a férfiak foglalkoztatási rátája
7-8 százalékponttal alacsonyabb az uniós átlagnál, addig a nőknél csak mintegy 5
százalékpont a lemaradásunk.

Női foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottból (15-64 évesek)
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A női és férfi foglalkoztatottak aránya a népességből (15-64 évesek) (1992-2010)
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2010

Magyarországon 1949-ben rögzítették a nők egyenjogúságát, munkavállaláshoz való
jogát, és azóta is kiemelt fontosságú a nők és férfiak esélyegyenlősége.
Folyamatosan napirenden van a munkavállalási korú nők foglalkoztatásának javítása,
annak elérése, hogy a gyermekek vállalása, nevelése ne rontsa a nők munkavállalási
esélyeit, és valóban a nők, illetve a család szabad akaratán és ne gazdasági,
környezeti kényszerűségen múljon a női munkavállalás ténye és annak formája. Ez
nem csak a kormányzati akaraton, a szükséges jogszabályi és pénzügyi háttér
megteremtésén, különböző programok indításán múlik: ebben jelentős szerepet
játszhatnak az önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek is.

A foglalkoztatási ráta nemenkénti eltérése az EU átlagától

A következő ábrákon az Eurostat 2010-es adatai segítségével bemutatjuk a női
foglalkoztatás eltéréseit az EU átlagértékektől.
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Részmunkaidő és annak okai

Felmérések bizonyítják, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás a magyar nőktől
távolról sem idegen. Az átlagosnál nagyobb az érdeklődés a részmunkaidős
foglalkoztatás iránt a fiatalok, a többgyermekesek, a munkanélküliek és inaktívak
között.

Forrás: Eurostat

A részmunkaidős foglalkoztatás okai:
A következő ábrán bemutatjuk a 15-64 éves korosztályú nők esetében a
részmunkaidős foglalkoztatásban történő részvétel okait. A legalsó értékek egyedül
azok, amelyek azt mutatják, akik akaratukon kívül vesznek részt ebben a
foglalkoztatási formában.

Megfigyelhető, hogy majdnem mindenhol egy kicsit magasabbak ezek az értékek az
alulfoglalkoztatottak számánál. Tehát majdnem minden országban kimutatható azok
száma, akik akaratukon kívül kerültek a részmunkaidősök közé, de már elfogadják a
helyzetüket, nem akarnak onnan kikerülni a teljes munkaidőben foglalkoztatottak
közé.


Magyarországon nem talál teljes munkaidős munkát 1,6 fő, míg az EU-ban 4,3.



Nálunk betegség vagy fogyatékosság miatt részmunkaidős 0,8 nő, míg az EU
átlag 0,6.



Más családi vagy személyes okok miatt nálunk 0,2, az EU-ban 3,2 fő
részmunkaidős



Gyermek vagy ápolásra szoruló felnőtt ellátása miatt nálunk 0,5, míg az EU-ban
5,3 fő részmunkaidős



Képzés, tanfolyam miatt nálunk 0,2, az EU-ban pedig 1,3 fő részmunkaidős



Egyéb okból nálunk 1,2 fő, az EU-ban 3,7 fő részmunkaidős.

Látható, hogy a „láthatatlan munka” a családban nálunk nem jelentős arányban
jelenik meg a részmunkaidős foglalkoztatás okai között. Valószínű, hogy az
inaktivitásban találjuk ezeket a hölgyeket.
Másik fontos észrevétel, hogy a képzés mellett is nagyon kevesen vesznek részt a
részmunkaidős foglalkoztatásban a nők közül
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Bérkülönbségek – három módszer
A nők esélyegyenlőségének sarkalatos kérdése „az egyenlő munkáért egyenlő bér”
elvének érvényesülése. A gyakorlati megvalósulás ma sem problémamentes, annak
ellenére, hogy az esélyegyenlőségi törvény és a Munka Törvénykönyve biztosítja a
megvalósítás jogi alapjait. A nők egyenlő esélyeinek megteremtése a bérezés
terén világszerte még sokáig megoldatlan kulcskérdés marad függetlenül attól,
hogy a fejlett vagy kevésbé fejlett országról legyen szó.
A három módszerről:

AZ OECD szerint Magyarország a legjobb
Az OECD a nemek közti fizetési különbségek (Gender Wage Gap – GWG) legutóbbi
adatsorát az OECD Employment Outlook 2011” c. kiadványában tette közzé. A
kiadvány a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2009-es jövedelemadatainak
mediánjával számol az alábbi képlet szerint:
”Gender Wage Gap” (nemek közti fizetési különbség) = (férfiak jövedelmének
mediánja - nők jövedelmének mediánja) / férfiak jövedelmének mediánja
A 2009-es értékek mellett a folyamatok érzékeltetésére a tíz évvel korábbi

értékeket is közzétették. Mint látható, e mutató szerint Magyarországon a legkisebb a
felsorolt országok között a fizetések eltérése, mindössze 4%. Ez az érték az OECD
átlagának negyede, s a vizsgált 10 évben a mi rátánk javult a legtöbbet: 73%-ot
csökkent a kiindulási, 1999-es adathoz képest.

Forrás: CEO Magazin

Az Eurostatnál középmezőnyben van Magyarország
A nemek közötti kereseti különbségek (Gender Pay Gap – GPG) mutatószáma az
Eurostatnál a következő képlet alapján számítható ki:
”Gender Pay Gap” (nemek közti kereseti különbség) = (férfiak átlagos bruttó órabére
- nők átlagos bruttó órabére) / férfiak átlagos bruttó órabére
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Forrás: CEO Magazin

A mérésben csak a minimum 10 főt foglalkoztató munkahelyek alkalmazottait veszik
figyelembe, s ugyan számos bontásban elérhetők az adatok, de az összesített
átlagadatban a nemzetgazdasági ágazatok közül a mezőgazdaságot és a
közigazgatás, valamint a védelem munkatársait nem veszik figyelembe

A KSH számai alapján
A magyar statisztikusok is foglalkoznak a munkaerő-piaci esélyegyenlőség
kérdésével.
Női-férfi keresetek közötti rés = (férfiak bruttó átlagkeresete - nők bruttó
átlagkeresete) / férfiak bruttó átlagkeresete
Összesen annyi eltérés van az OECD és a KSH mutatója között, hogy az OECD a
jövedelmek mediánjával számol, míg a KSH a keresetek átlagával számol.
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Bérkülönbségek okai
A nők férfiakkal szembeni kereseti hátránya mögött nyilvánvalóan sokféle tényező
együttes hatása áll. A keresetalakító ismérvek két nagy csoportra bonthatók:
1. a munkáltató jellemzői (gazdasági ága, mérete, gazdálkodási formája, területi
elhelyezkedése),
2. illetve a munkavállaló személyes jellemzői (életkora, iskolai végzettsége,
foglalkozása).
A nők kereseti hátránya éppúgy fakadhat kedvezőtlenebb munkaerő-piaci
tulajdonságaikból, mint munkaerő-piaci diszkriminációból, azonban ezek
mérése nehéz.
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KÜLFÖLDI CSALÁDTÁMOGATÁS VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI

Adatbázis
Elkészült egy 41 országra kiterjedő, 74 adatsorból álló adatbázis, mely az OECD
Family Database legfrissebb, vonatkozó (elsősorban a 0-3 éves korosztályhoz
kapcsoló problematikákra fókuszáló) adatain alapul. A letöltött adatok a következő
szempontok szerint csoportosíthatóak:
Család- és gyermektámogatások politikái

Finanszírozás
0-3 éves gyermekek napközbeni ellátása
A családok munkaerő-piaci pozíciója
Családbarát munkáltató
Női munkavállalás körülményei (a gyermek 3 éves koráig)
(Az elkészült adatbázis tartalomjegyzéke a mellékletben található meg.)

Rangsor
A fent említett adatbázisból egy 29 európai országra kiterjedő rangsor készült, 21
tényező figyelembevételével. Ezek a feljebb már említett négy szempont szerint
csoportosítva a következőek:
Finanszírozás


Szülési szabadságok támogatásának mértéke, 2007/8



Állami családtámogatás (pénzbeli ellátások, szolgáltatások és adóintézkedések) a GDP
százalékában, 2007



Állami kiadások korcsoportonként az összes kiadás arányában (0-5 éves korosztály), 2007



Szülési és szülői szabadsági támogatás a született gyermekek számától függően, 2007



Egy két éves, akkreditált, kisgyermekek részére fenntartott intézmény gyermekgondozási díjai,
2004



Gyermektámogatás a GDP arányában, 2007

0-3 éves gyermekek napközbeni ellátása


Egy oktatóra jutó gyerekek aránya



Napközbeni ellátásban résztvevő, 0-2 éves gyermekek aránya, 2008
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Informális ellátásban résztvevő, 0-2 éves gyermekek aránya, 2008



Formális ellátásban nem részesülő gyermekek aránya

Családbarát munkáltató


Teljes mértékben a vállalat által meghatározott munkaidő, 2005



A munkavállaló több opció közül választhat, 2005



Teljes mértékben a munkavállaló által meghatározott munkaidő, 2005



Azon nők aránya, akik befolyásolhatják vagy meghatározhatják a munkaidejüket, 2005



Otthoni munka – férfiak, a munkaidő 1/4-3/4-ében, 2005



Otthoni munka – nők, a munkaidő 1/4-3/4-ében, 2005



Részmunkaidő, nők, 2009



A részmunkaidőben dolgozó nők arányának változása, 2001-2009



Gyermektámogatást vagy egyéb kapcsolódó támogatást nyújtó cégek, 2004-2005

Női munkavállalás körülményei


Anyák foglalkoztatottsági aránya 3 évnél fiatalabb gyermek esetén



Anyasági szabadság mértéke, 2007/8
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A négy szempont szerint egyenként, illetve egy összesített családtámogatáshatékonysági rangsor készült.3

Családtámogatás-hatékonyság összesített rangsorának területi vetülete

3

Az alapul vett adatok hiányosak lehetnek. A rangsor elsősorban kiindulási pontként szolgál.
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Családtámogatás-hatékonysági rangsorok
Összesített
1 Svédország
2 Dánia
3 Hollandia
4 Belgium
5 Franciaország
6 Luxem bourg
7 Norvégia
8 Ném etország
9 Finnország
10 Ausztria
11 Spanyolország
12 Szlovénia
13 Egyesült Királyság
14 Portugália
15 Svájc
16 Írország
17 Észtország
18 Lettország
19 Litvánia
20 Olaszország
21 Lengyelország
22 Szlovákia
23 Csehország
24 Magyarország
25 Görögország
26 Rom ánia
27 Málta
28 Ciprus
29 Bulgária

Női munkavállalás

21,0 Svédország
20,2 Szlovénia
18,7 Hollandia
17,6 Belgium
17,1 Svájc
16,9 Luxem bourg
16,3 Ném etország
16,0 Dánia
15,0 Portugália
14,8 Franciaország
14,7 Ausztria
14,1 Spanyolország
13,7 Málta
13,5 Litvánia
12,6 Norvégia
12,0 Ciprus
10,5 Finnország
10,2 Lettország
9,4 Rom ánia
9,4 Lengyelország
9,3 Írország
9,1 Olaszország
8,7 Észtország
8,2 Egyesült Királyság
7,9 Görögország
7,0 Szlovákia
6,9 Magyarország
6,7 Csehország
4,2 Bulgária

Finanszírozás

27,0 Franciaország
24,8 Luxem bourg
23,5 Norvégia
22,3 Svédország
21,0 Egyesült Királyság
20,0 Finnország
20,0 Dánia
19,5 Spanyolország
19,5 Magyarország
19,0 Ném etország
18,0 Csehország
16,5 Hollandia
15,5 Ausztria
14,3 Belgium
13,5 Szlovákia
12,0 Észtország
12,0 Portugália
11,3 Írország
10,8 Svájc
10,5 Lengyelország
10,0 Olaszország
9,5 Szlovénia
7,8 Litvánia
7,0 Lettország
5,5 Görögország
4,3 Bulgária
4,0 Rom ánia
3,8 Málta
3,5 Ciprus

Munkahely

19,2 Hollandia
18,0 Dánia
16,5 Svédország
16,3 Ausztria
15,7 Egyesült Királyság
15,6 Finnország
14,8 Belgium
14,7 Svájc
13,9 Ném etország
13,9 Norvégia
13,8 Luxem bourg
13,5 Franciaország
12,8 Írország
12,3 Észtország
10,9 Lettország
10,7 Lengyelország
10,0 Spanyolország
9,3 Szlovénia
8,8 Csehország
8,7 Görögország
8,0 Olaszország
7,8 Szlovákia
6,7 Portugália
5,0 Ciprus
3,9 Litvánia
3,5 Málta
3,5 Magyarország
3,3 Rom ánia
2,3 Bulgária

Gyermekellátás

23,9 Dánia
22,6 Svédország
20,8 Belgium
20,4 Portugália
19,7 Norvégia
19,0 Spanyolország
18,9 Franciaország
17,9 Hollandia
17,7 Írország
17,0 Finnország
16,7 Luxem bourg
16,3 Egyesült Királyság
15,1 Ném etország
14,4 Görögország
14,2 Szlovénia
12,6 Szlovákia
12,2 Olaszország
11,1 Lettország
10,9 Magyarország
10,8 Ausztria
10,4 Litvánia
10,1 Bulgária
7,7 Észtország
6,9 Rom ánia
6,9 Csehország
6,7 Lengyelország
6,3 Ciprus
4,8 Málta
1,3 Svájc

24,0
19,8
17,0
16,8
16,0
15,3
14,0
13,8
13,8
13,5
13,0
12,5
12,5
11,3
11,0
9,8
9,5
9,3
8,8
7,8
7,8
7,5
7,5
7,5
6,5
5,5
5,3
0,8
0,5

Ezeket 4 kategóriába csoportosítva megállapíthatjuk, hogy a vizsgált időszakban, az
összesített rangsor alapján leghatékonyabbnak ígérkező (1. kategória) országok
jellemzően a Skandináv országok (Svédország, Dánia), Franciaország, Németország
illetve Belgium, második kategóriába Szlovénia, Ausztria, Svájc, Spanyolország és
az Egyesült Királyság tartozik. Kelet-Európa (ideértve Magyarországot), Olaszország
és Görögország a harmadik ilyen szempontból, míg végül a negyedik csoportot
Románia, Bulgária, Ciprus és Málta alkotja.4

4

Az alapul vett adatok hiányosak lehetnek. A rangsor elsősorban kiindulási pontként szolgál.
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Országelemzés
A továbbiakban az összesített rangsort elemeire bontva vizsgáljuk meg hazánk
tényleges pozícióját.

Finanszírozás
Finanszírozás tekintetében vizsgálható a támogatások összege, illetve a támogató
személye (állam, biztosítás vagy a munkáltató).
A rangsorok elsősorban az előbbit vizsgálják. A finanszírozás-hatékonysági
rangsoron Magyarország igen kiemelkedő pozíciót tudhat magáénak.
A támogatások egy aspektusát szemléltetik a következő ábrák:

0-5 éves gyermekek állami támogatása a medián, aktív korú háztartás jövedelmének
tükrében, 2007
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. Családtámogatás a GDP arányában, 2007

A rangsoron hazánkat Franciaország, Luxembourg, Norvégia, Svédország, Egyesült
Királyság, Finnország, Dánia és Spanyolország előzi meg. A következő táblázat
ezen országok küzül néhány gyakorlatát mutatja be.
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SZÜLÉSI SZABADSÁG (ANYASÁGI)

Franciaország

TARTAM (HÉT)

FELTÉTEL

FIZETETT

FIZETÉS

1. és 2. gyermek

10

Igen

100%

esetén:

biztosítási

határig

hozzájárulás

euró/hó)

16;

3.

gyermek esetén: 26
(+3

több

hónap

FINANSZÍROZÁS
a

felső

Társadalombiztosítás

(2773

gyermek

születése esetén)
Svédország

50/60

nap

(a

nő

munkahelyének

Dánia

Mindkét szülő

80%

Igen

határig,

jogosult

kockázatosságának

euró

függvényében)

euró/nap)
6

18

hétnyi

Igen

Az

24

felső

Állam

43070

(min.

100%

tartózkodás
Magyarország

a

19

(max

Munkáltató

3515DKR/hét)

összes

Igen

min. 4 hét: 70%

Társadalombiztosítás

biztosított nő
APASÁGI SZABADSÁG
Franciaország

JOGSZABÁLY SZERINT

FELTÉTEL

NAPOK SZÁMA

FIZETETT

FIZETÉS

kötelező

munkaviszony

2

Igen

első 3 nap: 100%

hét

(több

gyerek esetén

utána eltérő

3)
Svédország

kötelező

munkaviszony

10 nap az első
2

80% a felső határig,

Igen

hónapon

43070 euró/év

belül
Dánia

kötelező

munkaviszony

2hét az első 14

Igen

90% a felső határig

Igen

Társadalombiztosítás

héten belül
Magyarország

kötelező

munkaviszony

5 nap

SZÜLŐI SZABADSÁG
Franciaország

TARTAM

KORHATÁR

FIZETÉS

EGYÉB

1) 3 év/gyermek/szülő

1) 3

1) 3 évig, amennyiben: 2+

1) 536 euró/hónap

(1

2) nincs

gyermek van, és a szülő

2) Nem tagadható meg a

örökbefogadás esetén

dolgozott adott

munkáltató részéről – hacsak

2) Részmunkaidő

számú évet. 1. gyermek

nincs valami alapos kifogás

év),

1

év

esetén csak 6 hónap
Svédország

480

nap

osztandó

Első 390 nap: 80% (max

A szülői szabadság teljesen

meg a szülők között

294750 SEK/hó) következő

rugalmas (akár 1/8. napot –

(min 60 nap/szülő)

90 nap: 60 SEK/nap

1 órát – is ki lehet venni).

8

Ugyanez

vonatkozik

az

örökbefogadásra.
Dánia

A

szülők

közt

9

100%

75

(maximum

Félmunkaidőben

való

megosztandó 32 hét
/gyermek

(az

anyasági,

apasági

3513DKR/hét)

dolgozás lehetősége, ennek
megfelelően

korlátozott

kifizetéssel

szabadságot
követően)+8

nem

fizetett hét (a 32 hét
kifizetése

40

héten

belül történhet)
Magyarország

A gyermek két éves

2

koráig

A megelőző fizetés 70%-ig

1 évesnél idősebb gyermek

(max 355 euró/hó)

esetén lehetséges dolgozni

Nem dolgozó szülők esetén
105 euró/hó a gyermek 3.
születésnapjáig

Forrás: OECD Family Database, Key characteristics of parental leave systems, 2008

Dánia
A szülők maguk választhatják meg, hogy milyen típusú ellátást szeretnének
gyermekeiknek, és támogatást kapnak ahhoz is, hogy szabadon választott, az
önkormányzat által elfogadott gyermekfelügyelőt alkalmazzanak, de nem adnak
támogatást, ha a szülő maga neveli gyermekét. A szülők (mind az anya, mind az
apa) gyermekgondozási szabadság révén kapnak támogatást. Törvény alapján a
helyi hatóságoknak jóvá kell hagyni minden szerződést, amit a gyerekfelügyeletre
kötöttek és személyt, akit a szülők kiválasztottak gyerekük mellé.
A finanszírozás alapelve, hogy a helyi hatóságok fizetik a regisztrált napközik
működési költségeit. A magánintézményeknek nyújtott támogatások egyetlen
feltétele,

hogy

bizonyíthatóan

a

napközbeni

ellátásra

kell

fordítani

és a

magánműködtető nem profitálhat a központból. A finanszírozás a helyi adókból,
blokktámogatásokból és szülői hozzájárulásból ered. A blokktámogatások általában
nem célzottak, a helyi hatóságok kapják a központi kormányzattól. Ez kb. 66 %-a a
teljes költségeknek. A szülők költségei 30-33%-on vannak maximálva, 6 éves kortól
ingyenes az ellátás.
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Svédország
A juttatásokat az állam fizeti a Svéd Társadalombiztosítási Kasszán 5 keresztül. A
redisztribúció során felhasznált pénzösszeg kétharmad arányban a munkáltatóktól,
egyharmad arányban az állampolgárok adóiból áll össze. Az állam a legtöbb esetben
80 százalékos helyettesítési rátával kompenzálja a szabadság során kimaradó
béreket. Ez az első 390 napra vonatkozik azok esetében, akik legalább 240 nap
munkaviszonnyal rendelkeznek Svédországban. Az ő esetükben ez a juttatás akkor
jár, ha jövedelmük egy bizonyos határt nem ér el – jelenleg ez évi 410.000
koronában került megállapításra, amely körülbelül havi 34.100 koronás fizetést jelent.
Akik ennél többet keresnek, azok számára a legmagasabb adható összeg 80
százalékát juttatják, azaz körülbelül 27.100 koronát havonta.6
A szabályzás szerint nem vállalhatnak teljes munkaidőben munkát azok, akik éppen
részesülnek a juttatásokból, számukra csak a részmunka engedélyezett. A
támogatást lehet kérni egész napra, fél napra, de még egy-nyolcad napra is. Akkor is
jár állami kompenzáció, ha a szülőnek beteg gyermekét kell ápolnia – ez a lehetőség
a gyermek 12 éves koráig vehető igénybe, bizonyos esetekben akár 16 éves korig is.

0-3 éves gyermekek napközbeni ellátása
Magyarország ezen a rangsoron hátrébb került. Ennek a hátterében technikai és
kulturális okok egyaránt szerepelhetnek. Egyrészt a bölcsődei férőhelyek száma az
európai átlagnál lényegesen alacsonyabb, másrészt viszont a 0-3 éves korosztály
esetében az informális ellátásnak (rokonok, barátok stb.) komoly hagyományai
vannak. Ezt a következő diagram is jól szemlélteti:

5
6

Försäkringskassan (Swedish Social Insurance Administration)
2009-ben napi 874 SEK-ben maximalizálták a járandóságot
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Informális ellátásban résztvevő gyermekek aránya, 2008

Formális ellátásban nem részesülő gyermekek aránya, 2008
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3 évesnél fiatalabb gyerekek ellátásban részesülő aránya

Az európai gyakorlatban jellemzően 3 féle nappali ellátást biztosító intézménytípus
van:
1. Központi létesítésű napközi
2. Családi napközi (FDC)
3. Iskola előtti ún. „korai oktatás programok”
1. Központi létesítésű napközi


Jellemzően 4 éves kor alatt teljes vagy részidős ellátás



A finanszírozás ország-függő, a legtöbb európai országban a családok fizetik, amit
aztán az állam kompenzál (adójóváírások, gyermektámogatások stb. formájában)



A felelős szerv:
o Oktatási Minisztérium: Hollandia, Portugália, Svédország
o Társadalmi Ügyek Minisztériuma: Dánia, Finnország, Franciaország



Számos

európai

országra

egyre

jellemzőbb

a

családok

privát

rendszerű

gyermekmegőrzése (Írország, Hollandia, Svájc, Egyesül Királyság) illetve a családok
összefogásával fenntartott napközi.

2. Családi napközi (FDC)


A családnál, vagy a gyermeket őrző személy otthonában kerül megőrzésre a
gyermek



Jellemző, ha kevés az intézményi férőhelyek száma, vagy a család az „otthoni”
környezetet szeretné biztosítani a gyermek számára
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3. Iskola előtti ún. „korai oktatás programok”


Oktatással egybekötött, elsősorban idősebb gyerekek számára fenntartott programok
(néhol csatornázzák csak be az óvoda programjába)

Dánia

Forrás: OECD

Dániában a 0-6 éves korú gyermekek ellátásáért az 1999-es Szociális Szolgáltatások
törvény alapján a Szociális Minisztérium a felelős. A minisztérium irányelveket adott
ki a napközbeni ellátásra az ENSZ Gyermekjogi Konvenciója elveivel összhangban.
Alapvetően Dániában minden olyan gyereknek tudnak helyet biztosítani, akinek a
szülei ezt szeretnék. A három év alatti gyerekes anyák 70%-a dolgozik.
Leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a kora gyermekkori nevelés és gondozási
szolgáltatások Dániában a gyermek 6 hónapos korától 7 éves koráig tartanak. A helyi
hatóságok a napközbeni ellátás 70%-át biztosítják (kommunale daginstitutioner).
Független vagy magán nappali intézmények (selvejende daginstitutioner) pedig a
többit. Az egyes helyi önkormányzatok maguk határozzák meg a napközbeni ellátás
szerkezetét a helyi igényeknek megfelelően. Ebbe beletartozik a korosztályos
csoportok meghatározása, a különböző napközbeni ellátás kombinációja, valamint a
nyitvatartási idő. Néhány helyi önkormányzat éjszakai bölcsödét és óvodát is
létrehozott, ahol a gyerekek éjszakára is bent maradhatnak. A részidős formákra
többféle változat van: a félnapos ellátás (a gyermek vagy délelőtt, vagy délután van
bent), illetve egész napos ellátás (a gyermek minden második nap, vagy kétszer egy
héten van bent egész nap). A magán napközbeni gondozóhelyeket is a helyi
hatósággal kötött szerződések határozzák meg. A helyi hatóságnak joga van
megszabni hány ilyen létesülhet. A helyi hatóságok a szerződésben meghatározott
gyermekenkénti támogatást adnak az intézménynek. Ez a forma azonban nem túl
elterjedt.
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A napközbeni szolgáltatásokra a helyi hatóságok a következő típusú intézményeket
hozták létre (0-3 éves gyermekek számára):


Bölcsőde - 6 hónapos kortól 2 éves korig



Családi napközi - 6 hónapos kortól 3 éves korig

Emellett a helyi hatóságok támogatják a magán napközbeni gondozó intézményeket,
vállalati létesítményeket, speciális napközbeni gondozókat és nyitott oktatási
létesítményeket illetve játszóközpontokat.
A napközbeni és év közbeni nyitvatartási idő szolgáltatás-típusonként változó:


0-1 év között a szülői gondoskodás a jellemző, de hathónapos kortól már be
lehet íratni a gyerekeket napközbeni ellátásra. A fekete foglalkoztatás nem
elterjedt. A családok elvihetik gyermekeiket játszóházba, amelyeket az
önkormányzat működtet.



1-2 év közöttiek: 83%-uk be van íratva napközbeni ellátásra (legnagyobb
arány Európában). A leginkább kedvelt a családi napközi (45%), amely
elsősorban vidéki területeken elterjedt, míg máshol az integrált létesítmények,
illetve a bölcsődék az a gyakoribbak (38%).

Vidéken jellemzőbb forma a családi napközi, mivel ott sem integrált típusú
intézmény, sem bölcsőde nincs. A gyermekgondozókat a helyi hatóság alkalmazza,
amely jóváhagyja a lakást illetve az ellátás egyéb helyszíneit, valamint vizsgálják a
gondozó személyiségét is. Ha a gondozó távol marad betegség, szabadság vagy
egyéb ok miatt, a helyi hatóságnak kell gondoskodnia helyettesről.
A 0-6 évesek ellátásának minősége nagymértékben függ az egy gondozóra eső
gyerekek számától. Ez a legfiatalabb gyerekeknél a legnagyobb, majd csökken.

Franciaország

Forrás: OECD
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Franciaországban a kora gyermekkori nevelés és gondozás két fő vonalon fut:
csoportos gondozás és az egyéni gondozás formájában. A csoportos ellátásnál a 3
év alattiak bölcsődébe járhatnak, míg a három év felettiek óvodába. Az egyéni ellátás
keretében megkülönböztetünk családi napköziket (assistante maternelle) illetve
otthoni gyerekfelügyeletet.
A bölcsődei férőhelyek száma
ugyan fokozatosan nő, mégsem
tudják kielégíteni a keresletet. A
bölcsőde iránti kereslet jelentősen
meghaladja a kínálatot. Néhány
család

engedély

regisztrált

nélküli,

nem

gyermekgondozási

lehetőséget vesz igénybe, ami
illegális. A bölcsőde a férőhelyek csekély száma miatt a 3 év alattiak mindössze
10%-át fogadja be és a 2 éves gyerekek 34,7%-a már óvodába jár. Általában a
bölcsődei férőhelyeket a dolgozó szülők gyermekeinek vagy speciális oktatási vagy
társadalmi szükséglettel bíró gyermekeknek tartják fent. A bölcsődék 64%-a helyi
önkormányzat

működteti,

29%-át

különböző

szervezetek,

beleértve

szülői

csoportosulásokat is. Van néhány vállalati bölcsőde is, általában egészségügyi
intézményekben. Nagyon kevés a magán létesítmény. A bölcsődék átlagosan napi
11 órát tartanak nyitva évi 235 napon át.
Azoknak, akik csak alkalmanként igénylik hat év alatti gyermekük ellátását,
használhatják az ún. haltegarderie-kat. Ide általában olyan szülők hozzák
gyereküket,

akik

részmunkaidőben,

illetve

rendszertelen

az

időbeosztással

dolgoznak, vagy továbbképzésen vannak.
Az egyéni megoldások közül a legelterjedtebb a családi napközi (Assistante
Maternelle), ahol a hat év (de inkább 3 év) alatti gyerekeket gondozzák a
szolgáltatásnyújtó otthonában. Ez a tevékenység engedélyhez kötött. A gondozók
fizetését törvény rögzíti. 10 óra túlóra engedélyezett. A családok közvetlenül a
gondozóval beszélik meg az étkezést, a vakáció idejét és az eljárást, ha a gyerek
hiányzik. A gondozók speciális adóhelyzetet is élveznek. A családi gondozók 90%-át
a szülők közvetlenül alkalmazzák és ezért speciális állami támogatásban és
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adókedvezményben részesülnek a költségeik csökkentése céljából. A maradék 10%
az ún. családi bölcsődékbe szerveződik, amely átmenet a bölcsőde és a családi
napközi között. Ebben az esetben a gondozó egy csecsemőápoló vagy orvos
irányítása alatt dolgozik. Az igazgató toborozza a gondozókat és gondoskodik a
továbbképzésükről is. A családi napközit üzemeltető gondozók hálózatát is
létrehozták,

amely

segíti

a

szülőket

információval

és

oldja

a

gondozók

elszigeteltségét.
Az otthoni gyerekfelügyelet is alternatíva. Ebben az esetben a gyermek otthonába
jön a gondozó. Ezeket a dolgozókat a szülők közvetlenül fizetik, és nem szükséges,
hogy legyen engedélyük. Az állam erre a formára is ad támogatást és speciális
adócsökkentést.

Családbarát munkáltató
Magyarország ezen a listán igen hátul szerepel. Ennek egyik oka a rugalmas
munkahelyi kultúrának a hiánya. A nemzetközi gyakorlatban a teljes és a
részmunkaidőben zajló munkavégzésen túl találkozhatunk olyan kreatív példákkal,
hogy a munkavállaló a munkáltató által felkínált, több opció közül vagy akár teljesen
egyedül választhatja meg a munkarendjét, illetve sokkal nagyobb mértékben jellemző
mindezek alkalmazása. Mindemellett külföldön az otthoni munkának is komolyabb
hagyományai vannak.
Mindezek alátámasztására a következő grafikonokat érdemes megszemlélni:

. Részmunkaidő előfordulása, 2009
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Munkaidő meghatározása, 2005

Dánia
Állami- és magánvállalatok egyaránt létrehozhatnak gyermekellátással foglalkozó
intézményeket, hogy segítsék dolgozóikat. A dolgozók gyermekei jogosultak a
részvételre. A helyi hatósággal kötött szerződés alapján vagy független, vagy magán
napköziként működnek és a rendes finanszírozásra jogosultak.

Női munkavállalás körülményei
Magyarország ezen a listán is hátul szerepel. Nemzetközi gyakorlatban jó példaként
találkozhatunk azzal a megoldással, hogy a szabadság mechanizmusa olyannyira
rugalmas, hogy az adott napokat a gyermek akár iskolás koráig ki lehet venni (tehát
akár részletekben felbontva az adott időt), a szülőknek felváltva. Magyarországon az
édesanyák sokkal kisebb mértékben osztoznak az édesapákkal ezen a feladaton, a
két (vagy több éves) munkahelyi kimaradásuk pedig tartósan kiszoríthatja őket a
munkahelyre való visszatérésből.
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Édesanyák foglalkoztatottsága a legfiatalabb gyermek életkorának tükrében, 2008

Apasági szabadság, 2007/8

Svédország
Az anyák szülési szabadságát 1974-ben – a politikai pártok széleskörű egyetértése
alapján – váltotta fel az új szabadságolási típus, amelyben mindkét szülő jogosult
távol maradni a munkától a gyermek születése után; ennek oka a nők (különösen a
házas és kisgyermekes nők) egyre magasabb arányú foglalkoztatása volt.
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Az államilag fizetett szülési szabadság (föräldraledighet) Svédországban sokkal
bőkezűbb, mint a világ bármely más részén. A születést követő szabadság a svéd
családi élet központi eleme, amely – a gyermekgondozási szolgáltatásokkal
kiegészülve – lehetővé teszi a gyermekvállalást a szakmai karrier megtörése nélkül.
A várandóság ideje alatt preventív szolgáltatások vehetőek igénybe ingyen vagy
nagyon alacsony összegért, valamint prenatális és posztnatális oktatási programban
is adott a részvétel lehetősége.
A szülői párok gyermekenként 480 nap fizetett szabadságra jogosultak, amelyet
a gyermek nyolc éves koráig bármikor kihasználhatnak. Tekintettel arra, hogy az
országban igen hangsúlyos a nemi egyenlőség kérdése, a 480 nap szabadság
ideális esetben 240-240 nap arányban oszlik el az apa és az anya között. A
legszélsőségesebb esetben az egyik szülő 420 napot vehet ki, a maradék 60 napot
kötelezően a másik szülőnek kell kivennie. Leszámítva a gyermek születését
közvetlenül követő 10 napot, a két szülő nem mehet szülési szabadságra
ugyanabban az időben. Egyedülálló szülő esetében természetesen mind a 480 nap
szabadságon tölthető.

Economist Intelligence Unit: A nők gazdasági lehetőségeinek indexe
(Összefoglaló a gyermekgondozást mutató indikátorról az Economist
Intelligence Unit tanulmánya alapján)
Az Economist Intelligence Unit 128 ország vizsgálatával állította össze a nők
gazdasági lehetőségeinek indexét. Az index 5 kategória mentén 29 indikátort –
köztük a gyermekek után járó juttatásokat- vizsgálja. A vizsgálat fő öt kategóriája a
következő:
1. Munkaerő politika és gyakorlat (ezen belül két alkategória van: munkaerő
politika és munkaerő gyakorlat);
2. A pénzügyi lehetőségekhez való hozzáférés;
3. Oktatás és képzés;
4. A nők jogi és társadalmi helyzete;
5. Általános üzleti környezet.
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Hazánk mind a régiós, mind az összesített eredmények tekintetében jól teljesített. A
régió 29 országából a 3. helyezett, míg a vizsgált 128 ország közül a 21. helyen
végzett.
Az indikátor többek között a gyermekgondozási szolgáltatásokat, így a juttatások
mértékét az átlagkeresetekhez mérten is vizsgálja. Emellett figyelembe veszi a
család szerepét, a gyermekgondozási lehetőségeket, a gyermekgondozás
minőségét és annak elérhetőségét, valamint a gyermekvállalást követő
karrierlehetőségeket; tehát egyaránt górcső alá vesz állami és a magán eredetű
juttatásokat.
A rangsor pontszámai az alábbiak szerint tevődik össze:
1 pont: Drága a professzionális gyermekgondozás, ezért a lakosságnak csak egy
része engedheti azt meg magának.
2 pont: A professzionális gyermekgondozást akadályozó tényezők közül legalább
kettő érvényesül:
- drága, nehezen elérhető
- rossz minőségű
- a család nem tudja biztosítani a gyermekgondozást
3 pont: A professzionális gyermekgondozás megfizethető, elérhető a lakosság
jelentős részének, minősége megfelelő.
4 pont: A professzionális gyermekgondozás alábbi feltételei közül kettő érvényesül:
- könnyen elérhető
- magas minőségű
- a család biztosítani tudja a megfelelő gyermekgondozást
5 pont: A professzionális gyermekgondozás megfizethető, könnyen és széles körben
elérhető, továbbá minősége kiváló.
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Forrás: Economist Intelligence Unit, 2012

A táblázat alapján jól látszik, hogy 38 európai ország tekintetében a legkiemelkedőbb
eredményeket Skandinávia és az észak-európai államok érték el, de ide sorolható
Franciaország, Litvánia és Szlovákia is. Itt a legmagasabb a gyermekgondozás
minősége, illetve itt a leginkább elérhető a lakosság számára a megfelelő
gyermekgondozás biztosítása. Az elemzés szerint ezekben az országokban a
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legkönnyebb azon nők helyzete, akik a karriert és a gyermekvállalást egyaránt
fontosnak tekintik.
Magyarország és a közép-kelet-európai régió, akárcsak Németország és Svájc is e
tekintetben a 100-ból 66,7 pontot ért el az idei listán.
Az EU tagországai közül 13 javított, 5 –köztük Magyarország - rontott 2010-hez
képest a gyermekgondozást mutató rangsoron. Hazánk 2012-ben a 15. a listán a
128 ország közül, míg 2010-ben két helyezéssel jobb pozíciót sikerült elérnünk.
Ugyanezen indikátor pontszámait figyelembe véve a két vizsgált évben nem történt
változás, a 100-ból mindkét évben 66,7 pontot sikerült elérnünk. Ez azt jelenti, hogy
a magyar családtámogatási rendszer stabil, azonban a vizsgált országok átlagosan
javítani tudtak helyzetükön.
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AZ EDDIGI LEGFONTOSABB INTÉZKEDÉSEK A CSALÁDBARÁT

MAGYARORSZÁG ÉRDEKÉBEN

Arányos, családbarát adórendszer
Az új személyi jövedelemadó rendszerének az alapja egy szemléleti váltás volt,
miszerint az állam a gyermek, illetve az eltartott neveléséhez, gondozásához
szükséges jövedelmet a családnál hagyja, nem adóztatja, kinyilvánítva, hogy e
jövedelemhez az adóztató államnak nem lehet köze, abból jövedelemadó címén
levonást nem érvényesít.
A Kormány ezzel az intézkedésével jelentős előnyt biztosít a munkát vállaló, egy
vagy több gyermeket nevelő családok számára, mivel a családi kedvezmény
igénybevétele havonta és gyermekenként 10 000 forint, a legalább három gyermeket
nevelő szülőknél pedig gyermekenként 33 000 forint adócsökkentést jelent.
Az intézkedés célja a családi pótlék juttatása mellett, a családok további
tehermentesítése volt, ezért az új adórendszer - a gyermekvállalás ösztönzése
érdekében - jövedelemkorláttól mentesen, már az első gyermek vállalását is
támogatja.

Az arányos, egykulcsos adóval együtt bevezetett családi adókedvezmény ösztönzi a
családokat a gyermekvállalásra, ami már a születések számának jelentős
megugrásában is megmutatkozik. 2011-ben mintegy 155 milliárd forinttal több
jövedelem maradt azoknál, akik gyermeket nevelnek.
Az arányos, egykulcsos adórendszerbe beépített családi kedvezmény hatására, a
három vagy annál több gyerekesek reálkeresete kimagasló mértékben nőtt,
pontosan 19 százalékkal haladta meg a 2010-es szintet.

90

A nettó- és reálkeresetek változása 2011-ben*
(%)
Eltartott gyermekek száma Nettó átlagkereset Reálkereset
Nincs eltartott gyermek

5,3

1,3

1 gyermek

10,5

6,4

2 gyermek

16,3

12,0

3 vagy annál több gyermek 23,6

19,0

Nemzetgazdasági átlag

5,8

*

9,9

az előző év azonos időszakához képest
Forrás: NGM

Az új, egykulcsos adórendszer bevezetésével 2011. január 1-től egyes
családtámogatási jellegű pénzbeli juttatások (GYES, GYET, anyasági támogatás,
ápolási díj, nevelőszülői díj) már nem minősülnek ún. „adóterhet nem viselő
járandóság”-nak, vagyis még közvetett úton sem növelik a fizetendő személyi
jövedelemadó összegét. 2011 előtt ugyanis ezek a juttatások, bár önmagukban
nem voltak adókötelesek, de az adóalapba beleszámítottak, amivel – egy bizonyos
összeghatár felett – a teljes jövedelem egy részét az akkor még létező magasabb
SZJA-kulcs alá tolhatták, vagyis közvetett úton mégiscsak növelhették az adóterhet.
A magasabb kulcs eltörlésével ez a többletteher megszűnt.

Rugalmas munkavégzést elősegítő szabályok
2011. január 1-től bevezetésre került a kismamák részmunkaidős foglalkoztatása
utáni járulékkedvezmény, melynek lényege, hogy amennyiben a munkáltató
lehetővé teszi, hogy a gyermekgondozási szabadságról visszatérő gyermekes anya
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a korábbi munkakörét egy másik, újonnan felvett munkavállalóval megosztva, heti
20-20 órás részmunkaidőben láthassa el, akkor mindkét dolgozó bruttó bére
után a 27%-os társadalombiztosítási járulék helyett 3 éven át csak 20%-ot kell
fizetnie.
Ezt a járulékkedvezményt meg kell különböztetni a 2005 óta létező START PLUSZ
kedvezménytől, amely a gyermekgondozási segély (GYES), gyermekgondozási díj
(GYED) vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításának lejárta után
újonnan elhelyezkedni kívánó kismamák – legalább heti 20 órát elérő időtartamú –
foglalkoztatása után jár, 2 éven keresztül. Ennek keretében a munkáltató a
foglalkoztatás első évében 27% helyett csak 10%-os, a második évben pedig 20%os értékű tb-járulék fizetésére köteles. A kedvezmény legfeljebb a minimálbér
kétszeresét (2011-ben 156 000 Ft, 2012-ben 184 000 Ft) meg nem haladó bruttó
keresetszintig érvényesíthető, az efölötti jövedelem a normál szabályok szerint
adózik. A kedvezményre jogosító START PLUSZ kártyát azonban csak legkésőbb
2011. december 31-ig lehetett igényelni, így azok időtartama legkésőbb 2013 év
végéig lejár, ugyanis azt a START Bónusz kártya váltja fel.

2012. január 1-től a hatályos Munka Törvénykönyvében több, a gyermekes
munkavállalók számára kedvező változtatást vezetett be a Kormány: a 16 évesnél
nem idősebb gyermek után járó évi 2 nap, de legfeljebb évi 7 nap pótszabadságot
immár mindkét szülő egymástól függetlenül is igénybe veheti (míg korábban
csak a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló szülőnek járt), a szülési
szabadság pedig immár a gyermeket örökbefogadó nőnek is jár. Ezek a
rendelkezések 2012. március 1-től – az új közszolgálati törvényjavaslat alapján – a
közszférában dolgozókra is kiterjednek.
Az új Munka Törvénykönyve a fenti módosításokon kívül további kedvezményeket
biztosít: a magánszférára is kiterjeszti azt – a közszférában 2010 óta már meglévő –
lehetőséget, miszerint a munkáltató a gyermekes munkavállaló kérésére köteles
a rendes munkaidő feléig terjedő (alapesetben tehát napi 4, heti 20 órás)
részmunkaidős foglalkoztatást biztosítani gyermeke 3. életévének betöltéséig
(illetőleg a felek ettől eltérő munkarendben is megállapodhatnak, de az erre való
igény a munkáltató számára már nem bír kötelező erővel). További változás, hogy az
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apának gyermekük születése után 2 hónapon belül járó 5 nap munkaidőkedvezmény időtartama ikergyermekek esetében 7 napra emelkedik.

Tekintettel a START PLUSZ kedvezmény igényelhetőségének 2011. év végi
lezárására, a szülés után elhelyezkedni kívánó kismamáknak 2012. január 1. és
december 31. között lehetőségük lesz az újonnan bevezetett START BÓNUSZ
kártya kiváltására, amelynek alapján az őket foglalkoztató munkaadó egy éven
keresztül teljes járulékmentességben részesül, vagyis egyáltalán nem kell
befizetnie a munkavállaló bruttó bére után a 27%-os szociális hozzájárulási adót. Ez
a kedvezmény a minimálbér másfélszeresének erejéig (138 000 Ft) vehető igénybe,
és legkésőbb 2013. év végéig várható a kifutása; tehát eddig az időpontig
mindenképpen megoldott a kismamák munkaerőpiacra való visszatérésének
támogatása.

Családtámogatási pénzbeli ellátások
A gyermekgondozási segély (GYES) jogosultsági időtartama, melyet az előző
kormány 2010 májusától a gyermek kétéves koráig lecsökkentett, 2011-től ismét a
gyermek hároméves koráig jár. Ez a változás visszamenőleges hatályú, tehát
azokat a szülőket is érinti, akiknek a gyermeke 2010. április 30-a után született, így
nekik is 3 évre hosszabbodik a GYES időtartama. Ez a kedvező változás átlagosan
mintegy 175 ezer GYES-ben részesülő szülőt érint.

A GYES folyósítása mellett – a gyermek egyéves kora után – 2011-től legfeljebb
heti 30 (napi 6) órában lehet munkát vállalni. Ez az intézkedés elősegíti, hogy a
szülők több időt tudjanak a munka után gyermekükkel tölteni, így hozzájárul a
munkavállalás és a családi élet helyes összhangjának megteremtéséhez. A
munkaidő-korlát nem vonatkozik azok a szülőkre, akik otthon dolgoznak, vagy
fogyatékos, illetve súlyosan beteg gyermeket nevelnek; az ikergyermekeket nevelő
szülők pedig, ha a 30 órás munkaidőkorlátot túllépik, nem esnek el a teljes ellátástól,
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hanem egy gyermek után továbbra is jár nekik a támogatás. Az intézkedés összesen
mintegy 12 ezer jogosultat érint, ennyien vannak ugyanis azok, akik a GYES
folyósítása mellett részmunkaidőben dolgoznak; közülük is azonban mintegy 500
ikergyermeket nevelő szülő, illetve a fogyatékos vagy súlyosan beteg gyermekeket
nevelő szülők mentességben részesülnek. A GYES időtartamának felemelésével
összhangban, a három vagy több gyermekes szülők részére járó gyermeknevelési
támogatás (GYET) is újra a gyermek 3 éves korának betöltésétől folyósítható.
Ugyanakkor a GYET-ben részesülőkre is bevezetésre került a heti 30 órás
munkaidő-korlátozás.

2011. május 1-től azok a munkavállalók, akiket veszélyeztetett terhesként
gondozásba vettek, a várandósság miatti keresőképtelenség időtartamára is
jogosultak

táppénz

igénybevételére.

Korábban

erre

az

időszakra

csak

betegszabadságot vehettek igénybe, melynek időtartama korlátozott (15 nap, vagyis
3 munkahét évente), és az átlagkereset 70%-a jár ezalatt a munkavállaló számára.
Ezzel szemben a táppénz a keresőképtelenség teljes időtartamára jár, összege
pedig az átlagos, vagy az alatti keresettel rendelkezők esetében magasabb,
mint a betegszabadság idejére járó jövedelem, ami a várandós nők többségének
előnyt jelent.

Főbb változások a gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézményekkel kapcsolatban
A munka és családi élet összeegyeztetését támogatandó közel 8 milliárd forintos
pályázati lehetőség áll rendelkezése, mely munkahelyi családi napközi létrehozását
is támogatja.
Egyszerűsödtek a családi napközik létrehozásának szabályai: amennyiben
magánszemély kíván a saját otthonában családi napközit üzemeltetni, nem kell
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kikérnie az építéshatóság (ez 2011 júliusától a települési önkormányzat jegyzője
helyett a gyámhatóság) engedélyét 2011-től kezdve. Ezzel párhuzamosan megszűnt
az

évenkénti,

kötelezettsége,

működési

engedélyező

e

kétévente

helyett

hatóság

kerül

által

majd

sor

folytatott

ellenőrzések

ellenőrzésre.

További

egyszerűsítés, hogy a működési engedélyben az állandó segítő, gondozó adatait
nem kell feltüntetni.
Szintén könnyítést jelent, hogy a 10 ezer főt meghaladó lakosságszámú települések,
amelyek bölcsőde fenntartására kötelezettek, a bölcsődei férőhelyek betelése esetén
a további elhelyezési szükségleteket családi napközi létrehozásával, vagy civil
szolgáltató bevonása útján is teljesíthetik, tehát nem kötelezettek újabb bölcsőde
létrehozására, vagy a bölcsődei kapacitások bővítésére.

Egyéb fontosabb családpolitikai vonatkozású intézkedések
Nők korai nyugdíjazása
2011. január 1-jétől azok a nők, akik legalább 40 év szolgálati időt szereztek,
életkortól függetlenül teljes összegű öregségi nyugdíjra jogosultak, ami
technikailag – folyamatos jogviszonyok esetén – akár már 55 éves korban, tehát a
mai hivatalos korhatár előtt 7 évvel lehetővé teszi a nyugdíjazást. (Ezelőtt a 40 év –
csökkentett összegű előrehozott nyugdíj esetében legalább 37 év – szolgálati idő
megszerzése csak a korhatárnál legfeljebb 3 évvel korábbi nyugdíjba vonulást tett
lehetővé a nők számára; az új szabály tehát ehhez képest mintegy 4 évvel fiatalabb
korban biztosítja ezt a lehetőséget, ami elsősorban a korán, már 15 éves koruk
környékén munkába állt vagy gyermeket szült, és azóta folyamatosan jogviszonyban
álló nők számára jelent kedvezményt.) A szolgálati idő számítása ugyanakkor ez
esetben annyiban eltér az általánostól, hogy a nem keresőtevékenységgel töltött idő
– így többek között a gyermekgondozási ellátásokban, ápolási díjban való
részesedés időtartama – nem korlátlanul, hanem alapesetben legfeljebb 8 év
időtartamban számítható be az előírt 40 évbe, tehát emellé még legalább 32 évnyi
munka-, vagy vállalkozói jogviszonyt mindenképpen fel kell tudni mutatni. Ez alól
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kivételt jelent, ha a nő – súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel – ápolásban
részesült, ez esetben ugyanis 32 helyett csak 30 évnyi kereső tevékenységet kell
igazolni; a sokgyermekes nők pedig az ötödik, illetve minden további gyermekük után
1-1 évvel – de legfeljebb 7 évvel – csökkenthetik a keresőtevékenységre
vonatkozóan előírt időtartamot.

Kismamák szabadságának megváltása
2011 augusztusától a (fizetés nélküli) gyermekgondozási szabadság első éve helyett
már csak az első hat hónap után jár fizetett szabadság a munkahelyükre visszatérő
kismamák részére; azonban lehetőség nyílik arra, hogy ezt a szabadságot pénzben
is meg lehet váltani ahelyett, hogy kivennék. Mindemellett a vezető beosztású női
munkavállalók szülési szabadság alatti munkahelyi biztonsága is növekszik azzal,
hogy a munkáltató csak indokolási kötelezettség mellett élhet a rendes felmondás
eszközével.
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A NÉPESEDÉSI KEREKASZTAL MEGÁLLAPÍTÁSAI ÉS JAVASLATAI
A Népesedési kerekasztal javaslatai a népesedési helyzet javítása érdekében
2012. március 29.

Alapelvek, értékek:
Alapelv: a kívánt, tervezett gyermekek megszületését kell támogatnunk! Ennek
érdekében a javaslatokat egyeztetni kell valamennyi párttal, hogy legalább ebben
a kérdésben valódi nemzeti konszenzus alakulhasson ki. A népességpolitika
eredményességének alapja a hosszú távú tervezés lehetőségeinek biztosítása.
Cél: a választás valódi lehetőségének megteremtése, valamint a társadalom
részéről rendkívül ambivalensen fogadott gyermekvállalás elfogadtatása és
honorálása. Miközben a magyar társadalom az értékek szintjén a leginkább
családbarát Európában, ez sokkal kevésbé nyilvánul meg a munkahelyek, helyi
közösségek szintjén és a médiumok többségében.


Választhassa méltó módon és értékként elismerten a gyermekgondozást az,
aki ezt látja a családja számára a legjobbnak, ugyanakkor támogassuk azokat
a fiatalokat, akik a gyermek megszületését követően viszonylag korán újra
munkába szeretnének állni,



Nők és férfiak esélyegyenlőségének erősítése az egészség, életminőség,
életkilátások szempontjából



A nők és férfiak esélyegyenlőségét az együttműködés új formáinak biztosítása
jelenti



A házasság, gyermekvállalás egészségvédő szerepének támogatása jelenjen
meg a népegészségügyi programokban legalább olyan hangsúllyal, mint a
dohányzás megelőzése.

Alapelv: A gyermekvállalás nemzetgazdasági érdek, minden gyerekkel
leendő adófizető születik! A gyermekvállalás és a gyermek stabil családi
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környezetben való felnevelése mentálisan és mérleg szerint is megtérül a
társadalom számára.

A „munka-magánélet egyensúly” és ezen belül a családbarát munkahelyek
megvalósítása a cél, mely a társadalom egészének érdekét szolgáló hosszú távú
befektetés. Következménye a fizikai egészség megőrzése és a lelki jóllét. A
családbarát munkahelyi légkör megvalósítására kell törekedni, mely javítja a
hatékonyságot, a kreativitást, egészségmegőrző szerepe is számottevő, így
csökkenti a hiányzások mértékét, vagyis a cégeknek is alapvető érdeke.


Prevenciós szemléletű megközelítésben: a vállalatokat arra kell ösztönözni,
hogy a krónikus stresszben élő, kiégett dolgozók testi-lelki problémáinak
kezelésére, a munkavállalóik pótlására, a növekvő fluktuációs költségekre
fordított összegeket a munka és a magánélet

egyensúly biztosítására

fordítsák.


A munkáltató és a gyermeket vállaló munkavállaló közötti párbeszéd
elősegítése. Pl. Komplex kismama menedzsment program bevezetése a
gyermektervezéstől, a gyermekvárás kezdetétől indul. Strukturált párbeszédre
épít, melyben a téma, az időzítés (határidők) és a résztvevők köre előre
pontosan meghatározott.

A családdal, házassággal kapcsolatos negatív diszkrimináció megszüntetése



A magasabb végzettségű gyermekes szülők elleni negatív diszkrimináció
megszüntetése (súlyos hátrányba kerülnek gyermektelen kortársaikhoz képest).
Egy gyermeket vállaló, pályakezdő nő a halmozottan hátrányos helyzetűek
csoportjába

tartozik.

Esélyegyenlőséget

csak

a

pozitív

diszkrimináció

alkalmazása jelenthet (ennek csupán egyik formája, ha pl. két azonos
képzettségű-képességű jelentkező esetén a gyermekest választja a munkaadó!)


A gyermekvállaláshoz való alkotmányos alapjog gyakorlásának biztosítása –
számtalan esetben megfenyegetik, kirúgják a gyermeket tervező nőt.
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Támogassuk

a

tervezett

gyermekek

megszületését

a

biológiailag

és

pszichológiailag legmegfelelőbb korban (családbarát felsőoktatás!).


Munka-család összehangolásának támogatása, munkáltatók kompenzálása.



Biztosítani, hogy a nők képzésének eredménye se vesszen el, ha gyermeket
vállalnak,



A várandós anyák, apák pályaútjának menedzselése, hogy a gyermekgondozás
ideje alatt is kapcsolatban maradhassanak a munkahelyükkel, szakmailag
fejlődhessenek, érezzék a munkahelyi kollégák, különösen a főnökök társas
támogatását.



Annak elősegítése (jogszabályi feltételek megteremtése, pénzügyi támogatás),
hogy a gyermekgondozási szabadságon lévő anyák és apák fokozatosan
bekapcsolódhassanak korábbi munkahelyük szakmai munkájába.



Nők és férfiak újszerű együttműködésének támogatása- férfiak igen fontos
szerepének

kiemelése,

apaság

fontossága.

Meggondolandó

az

apasági

szabadság kötelező kivételének bevezetése, Romániában skandináv példára
most vezették be.

A Népesedési kerekasztal legfontosabb javaslatai:
1. A gyermeket vállaló fiatalok lakhatásának és közlekedésének támogatása,
otthonteremtés

Javaslatok:


Bérlakás

támogatás,

fecskeházak,

gyermeket

vállaló

fiatalok

lakhatási

támogatása.


Európai Uniós források felhasználása a gyermekes fiatal párok lakáshelyzetének
támogatására – szociális cél, ezt megindokolni.



A lakásvásárlási szocpol támogatás megvalósítása,
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A

kisgyermekes

szülők

részére

gépkocsi

vásárlás

szocpol

támogatás

bevezetése,


A több generációs családok közeli lakhatásának elősegítése, lakás és munkahely
kapcsolata.



A vidéki, használaton kívüli, önkormányzati tulajdonban lévő telkek, házak
felajánlása gyermekes fiatalok részére igen kedvezményes feltételekkel.

2. Munka-család összehangolása, családbarát munkahelyek támogatása,
részmunkaidő,

otthoni

távmunka,

rugalmas

munkaidő

támogatása,

a

munkáltatók ellenállásának csökkentése megfelelő kompenzálással.



A munkáltatók gyermeket vállaló munkavállalók iránti fogadókészségének
ösztönzésére
bevezetése,

adóamely

és

TB-támogatások.

átmeneti

Start-részmunkaidő

járulék-kedvezménnyel

kártya

kompenzálná

a

munkáltatót, pl. a GYES-ről visszatérő kismamák járulékának csökkentése,
rész-munkaidő járulékfizetés normalizálása!


A munkáltatók támogatása, ha ebben részt vesznek - Jelenleg a
munkahelyek nem vezetik be a javasolt változtatásokat. Családbarát
munkahelyek, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények támogatása
pl.

pályázati

lehetőségek

szempontjából,

amennyiben

a

fenti

kritériumoknak megfelelnek.


Atípusos foglalkoztatási formák: rugalmas munkaidő, részmunkaidő,
otthoni távmunka lehetőségeinek támogatása, munkahelyhez közeli
családi napközi támogatása, pl. helyiség biztosításával, saját erre
motivált korábbi munkatársaik támogatásával,



Különösen fontos az otthoni távmunka (ez az ökológia lábnyom csökkentés
e szempontjából is alapvető - kevesebb közlekedés) - lehetőségének
biztosítása.
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Olyan softwarek kialakításának támogatása, amellyel az otthon dolgozó
szülők jelezni tudják, hogy mikor érhetőek el, ill. mikor foglalkoznal otthoni
tevékenységekkel.



Ezen a téren az államigazgatásnak, önkormányzatoknak, igazságügyi
intézményeknek kellene példát mutatni.



Segítsük elő az anyák fokozatos (részmunkaidős) munkába állását a gyermek
egyéves kora után. Pl. ha az anya 4 órás munkaidőben dolgozik, akkor 50
százalékos GYES-re, GYED-re legyen jogosult, de az ellátások folyósítási
ideje arányosan hosszabbodjon meg. Ne veszítse el az anya a gyermek után
járó támogatásokra való jogosultságát, ha a gyermek gondozása mellett
kisebb munkákat vállal.



A gyermekek születése közötti otthon maradással járó anyagi hátrányok
megszüntetése, mind a közszférában, mind a magánszférában:

A második és további gyermekek vállalását segítő intézkedések
A 3 éven belül tervezett (második, harmadik) gyermek megszületésére sokkal
nagyobb valószínűséggel kerül sor akkor, ha a mama még gyermekgondozási
szabadságon van, mintha visszamegy dolgozni.


A jelenlegi szabályozás szerint az első gyermek esetén a terhességi
gyermekágyi segély (GYÁS), a gyermekgondozási díj (GYED) és a terhesség
alatti táppénz a tényleges jövedelemhez igazodik. Ezzel szemben, ha az anya
legalább fél évet nem dolgozik ténylegesen a gyermekek szülése között, akkor
a második és többedik gyermek szülésekor a GYÁS és a GYED alapja a
minimálbér kétszerese, a terhesség alatti táppénz alapja pedig a minimálbér.
Ez a gyakorlatban havonta százezres nagyságrendű különbséget is jelenthet
a magasabb végzettségű nők esetében.



Javaslat: a közalkalmazottak, köztisztviselők és egyéb hasonló szolgálati
viszonnyal rendelkezők részére – akiknek jövedelmét jogszabály határozza
meg - a második és többedik gyermek szülése esetén is a jogszabály szerinti
jövedelem képezze a gyermek szülésével kapcsolatos ellátások alapját,
amennyiben ez kedvezőbb, akkor is, ha nem végeztek munkát a két gyermek
szülése közben.
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A fizetett szabadság kivétele részmunkaidő formájában:



A GYES és a GYED első évében jár a fizetett szabadság. A felhalmozódott
szabadságot rendszerint a munkába álláskor kell egyhuzamban kivenni.

Javaslatok:


Jogszabályi lehetőségét megteremteni annak, hogy az anya szabadon
választhasson, hogy a szabadságot az eddigi módon kiveszi vagy teljes
fizetés mellett, munkaidő kedvezményre válthassa.



Például hathónapnyi szabadság felhalmozódása esetén kapjon lehetőséget
arra, hogy tizenkét hónapon keresztül napi négy órában dolgozhasson. (Nem
azonos a részmunkaidő vállalásával, mert a teljes fizetésére jogosult.) Ez az
intézkedés segítené a gyermekek születése után a munkába állás
megkönnyítését, hiszen az édesanya részmunkaidőben dolgozhatna teljes
fizetésért.

3. Rugalmas gyermekgondozási hálózat kialakítása

A családi napközik számának dinamikus növelése: az engedélyezési eljárás és az
ellenőrzés egységesítése, a jelenlegi teljesen indokolatlan bürokratikus szabályozás
egyszerűsítése.


Adókedvezménnyel, az uniós támogatások elérhetővé tételével ösztönözni
kellene a munkáltatókat munkahelyi családi napközik, bölcsődék, integrált
bölcsődék-óvodák létesítésére.



A munkaidővel azonos időben nyitva tartó, a munkahelyhez közeli
gyermekintézmények működtetésére.



Cél:

a

mennyiségi

és

minőségi

szempontból

egyaránt

megfelelő

gyermekintézményi háttér megteremtése.


Nonprofit szervezetek vagy az önkormányzatok közreműködésével

–

önkéntesként vagy díjazás ellenében végzett munkavégzéssel – be kellene
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kapcsolni a hatalmas volumenű kielégítetlen gondozói szükségletek otthoni
keretek közötti elvégzésébe az „inaktív” nőket,


Igen jelentős foglalkoztatási igény volna a jelenleg munkanélküli pl. állástalan
pedagógusok alkalmazására.

A családi napközik létesítésének előnyei:


Nők foglalkoztatottságának növelése, akár a gyermek 20 hetes korától, ha az
anyának van erre igénye és kapacitása (otthon végezhető munka,
részmunkaidő, távmunka lehetőségek biztosításával).



Napközbeni gyermekellátás (bölcsőde, óvoda, iskolai napközi, családi
napközi) finanszírozási rendszerének átgondolása, részükre a normatíva
biztosítása, ezáltal a hozzáférhetőség javítása.



Napközbeni

ellátó

helyek

kapacitásfejlesztése.

Gyorsan

és

olcsón

létrehozható hivatalos, színvonalas, ellenőrzött, családbarát napközbeni
gyermekellátó szolgáltatásra van szükség.


Pályázati segítségnyújtás közcélú feladat ellátása céljából önfoglalkoztatóvá
és/vagy foglalkoztatóvá válás esetén induláskor és működéshez.



Közfeladatot ellátó vállalkozók jogállásának, engedélyeztetésének, működési
feltételeinek ésszerűsítése, ezáltal a meglévő informális ellátó helyek
legalizálása.



Családi napközis szakma társadalmi elismerése (presztízs-szakmává tétele)
OKJ képzésbe való bevonással- jelenleg ennek szakmailag igen nívós
kidolgozott módszertana van. A családi napközi előnye: gyors, olcsó, bárhol
létrehozható, az anyának megnyugtató és a kisgyermeknek is jó, hogy a kis
létszám miatt személyre szabottan tudnak foglalkozni vele.

Gyermekgondozási utalvány, kedvezményes oktatási részvétel:


Lehetővé tenni, hogy a munkáltatók béren kívüli juttatásként, közterhektől
mentesen olyan utalványt adhassanak kisgyermekes dolgozóiknak, amelyet a
gyermek ellátását, valamint a háztartási munkát segítő szolgáltatások
térítéséhez lehetne csak felhasználni.
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Annak

elősegítése

(jogszabályi

feltételek

megteremtése,

pénzügyi

támogatás), hogy a gyermekgondozási szabadságon lévő anyák és apák részt
vegyenek a kötelező szakmai továbbképzéseken, illetve kedvezményes
feltételekkel kapcsolódhassanak be a különböző továbbképzési formákba.

Javaslatok:
Javasoljuk, hogy a kiemelten magas fizetésű családoknak legyen módja arra, hogy a
családi pótlékukat felajánlják a többi gyermekes család támogatására. Fontos ezt
megfelelő módon kommunikálni.

4. Családbarát felsőoktatási intézmények támogatása



Támogassuk a tervezett gyermekek megszületését a biológiailag és
pszichológiailag legmegfelelőbb korban (családbarát felsőoktatás!).

Javaslatok:


A már meglévő kollégiumok egy részének átalakítása, fiatal, gyermekes párok
számára igen olcsó kollégiumi lakások formájában.



Európai Uniós forrásoknak a családbarát felsőoktatás megteremtésére való
felhasználása.



A PhD hallgatók helyzetének rendezése, hiszen jelenleg nem kapnak rendszeres
gyermekgondozási támogatást, ha gyermekük születik.



Az óvoda, bölcsőde fenntartása tartozzon az intézmények alapfeladatai közé és
ehhez megfelelő források is járuljanak az állam részéről.



Rugalmas vizsgarend, órarend a kisgyermekes hallgatók részére.



A kisgyermekesek, várandósok előbb jelentkezhessenek fel a kurzusokra,
vizsgaalkalmakra, illetve több halasztási lehetőség, több vizsgaalkalom álljon
rendelkezésre számukra.
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A családos diákok esetén ne a kredites átlagot vegyék figyelembe az ösztöndíj
kiszámításakor.

Az első gyermek vállalását megkönnyítő intézkedések
Nemzetközi tapasztalatok szerint az első gyermek születésének kiemelt, nagy
összegű támogatása az egyik leghatékonyabb népesedéspolitikai eszköz, amely
elsősorban a közepes jövedelmű családokat segíti abban, hogy a – sok költséggel
járó – gyermekvállalást ne kelljen tovább halasztaniuk. Ezért javasoljuk, hogy az első
gyermek megszületésekor az anyasági segély összegének 150 ezer forintra
(ikerszülés esetén 250 ezer forintra) történő emelését.
A gyermekvállalás későbbre tolódásában jelentős szerepet játszik az a tendencia,
hogy a nők egyre nagyobb arányban szereznek felsőfokú végzettséget. Esetükben
további a gyermekvállalást halasztó tényező, hogy a GYED-re való jogosultság
megszerzéséhez tanulmányaik befejezését követően hosszabb biztosítási időt kell
szerezniük. Külön említést érdemelnek a doktorandusz hallgatók, mivel az ő
ellátásuk sem keletkeztet biztosítási jogviszonyt. Javasoljuk, hogy a felsőoktatási
hallgatói jogviszonyban, illetve a doktoranduszi jogviszonyban töltött idő a GYED-re
való jogosultság megszerzése szempontjából teljes értékű jogszerző időnek
minősüljön, azaz az édesanya akkor is jogosult legyen GYED-re ha egyetemi
hallgatóként vagy doktoranduszként szül. Erre az esetre meg kellene állapítani a
GYED-nek egy méltányos alsó határát is, például a minimálbér másfélszeresének az
összegében.

Az első gyermek vállalása szempontjából nagyon fontos, hogy a fiatal családok még
az első saját lakás megszerzését megelőzően olyan lakhatási lehetőséghez
jussanak, amelyben már biztonsággal vállalhatnak gyermekeket.

5. A társadalom- és egészségbiztosítás támogassa mind a gyermekvállalás
biztonságát, mind a több generáció kölcsönös segítségének erősítését.
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A társadalom és egészségbiztosítás alapvetően érdekelt a népesedési egyensúly
fenntartásában.



A nők teljes öregségi nyugdíjba menetelének korhatár előtti kedvezményét
elsősorban a járulékot is fizető és több gyermeket is megszült, felnevelt anyáknak
indokolt nyújtani. Azoknak, akik a maguk részéről mindent megtettek a
nyugdíjrendszer korábbi feltételeinek fenntarthatóságáért – sok éven át járulékot
is fizettek és még mások helyett is állítottak munkaerőt.



A nehezített fogamzóképesség, meddőség modern „járványnak” tekinthető, ez ne
legyen tabutéma, megelőzés, kezelés,



Az „egyéni számla” képezi az általunk javasolt nyugdíjrendszer alapját:
a. A rendszer lényege, hogy a biztosított idő alatt összegyűjtött pontok, a
mindenkori átlagbér

és a várható átlagos élettartam képezik a nyugdíj

megállapításának alapját.
b. A pontrendszeren alapuló nyugdíjrendszerben tökéletesen megvalósul a
generációk közötti szolidaritás.
c. A pontrendszerben egyértelműen meghatározható, hogy mennyit fizettem az
előző generáció nyugdíjának biztosítására, és mennyi nyugdíjra számíthatok
majd magam, figyelembe véve, a gyermekvállalást és nevelést, annak pénzbeli
és időbeli ráfordításait.
d. Más szóval, a rendszer figyelemmel van arra, hogy állítottam-e a helyembe
olyan utódot, aki számomra fizeti majd a járulékot.
- döntést kell hozni a pontrendszeren alapul nyugdíjrendszer bevezetéséről, amely
alapvetően az egyéni befizetéseken alapul, de
- ezt módosítani kell a családok (szülőpárok) által vállalt és kitaníttatott gyermekek
után járó differenciált pontokkal, elismerve ezzel a szülőknek a járulékfizetés melletti
költségként jelentkező, a humántőkbe eszközölt befektetéseit,
- minden eszközzel világossá kell tenni, hogy a járulékfizetés nem öngondoskodás,
hanem az előző generációval szemben fennálló kötelezettség teljesítése, (aminek
kötelezettsége egyébként az alaptörvény szelleméből ered), az öngondoskodás az
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önkéntes pénztári mozgalom és más elő takarékossági formák által lehetséges. Ez
nem a napi terheit könnyítené ugyan a nagy családot vállalóknak, de az időős
korukban jelentkező elszegényedést megakadályozná. Felelős politikusok a 20 év
múlva jelentkező helyzetet is törekszenek számba venni. Ez a megoldás
visszahathat, ha mégoly szerény mértékben is magára a probléma elhárítására,
vagyis a gyermekvállalási hajlandóság növelésére. Így tisztában lenne a gyermeket
vállaló család, hogy ő is hozzájárult a jövő nyugdíj-alap biztosításhoz, túl a járulékfizetésen, s ez a társadalmi presztizs növelését is eredményezheti.

Az önkéntes kölcsönös nyugdíj és egészségpénztárak jelentősége
Az önkéntes kölcsönös nyugdíj és egészségpénztárak (mutualiték) nem vesznek ki
pénzt az egységes nyugdíj- és egészségbiztosítás rendszeréből, hanem az egyéni
öngondoskodás alapját képezik, a tagok maguk fizetnek be, az igényes munkahelyek
támogatják és az állam adókedvezménnyel ösztönözheti.

Javaslatok:


Az önkéntes kölcsönös nyugdíj és egészségpénztárak civil fejlődésének
támogatása, mivel ezek a legerősebb anyagi erővel rendelkező civil szervezetek,
hiszen a törvény értelmében a tagok a pénztár tulajdonosai.



Alapvető volna, hogy a tagok számára fontos támogatási formákat választhassák,
akár gyermekgondozással kapcsolatos szolgáltatásokat,



egészségpénztár keretében sokszor komoly juttatásokat kapnak a munkahelytől a
dolgozó fiatalok, jó lenne, ha ezzel ki lehetne fizetni egy szülés-várandósság
költségeit



El kellene érni, hogy a „mutualite” mozgalom független legyen a bankoktól,
biztosítótársaságoktól, ahogy azt a törvény elő is írja,



Javasoljuk a félrevezető pénztár megnevezés helyett a mutualite (kölcsönösség)
kifejezéshez hasonló elnevezés bevezetését, pl. a régi magyar bányászati
társládák mintájára társ-segítség, vagy hasonló kifejezést.
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Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak fontos szerepet tölthetnek be a
gyermekkori egészségfejlesztésben, a reprodukciós zavarok megelőzésében, az
egészséges életmód támogatásában.



Az önkéntes egészségpénztáraknak Európában 155 millió tagja van, a magyar
fejlődést több nemzetközi pályázattal támogatták a francia, a flamand, a brit
kormány és az ENSZ fejlesztési projektjei.



A WHO világjelentés szerint Franciaországban, ahol mindenki tagja az un.
mutualitéknek, a leghatékonyabb az egészségügy működési rendszere,
És ott a legjobb a népesedési helyzet!

6.Társkapcsolati készségek oktatásának bevezetése az oktatási rendszerbe
Javaslatok:
a NAT új családi életre nevelés programja keretében


Minden korosztályban, már az óvodáskortól szükséges bevezetni olyan tárgyakat,
programokat, amelyek segítik a társkapcsolati készségek fejlesztését - társas
intelligenciát,



amelyek felkészítenek a felelős és elkötelezett, egyenrangú társas kapcsolatokra,
egymás közti kommunikációra, konfliktuskezelésre,



ilyen készségek tanítása a pedagógusok folyamatos továbbképzése keretében.



Mindkét nemben igen fontos a szülői hivatás fontosságának, méltóságának
tudatosítása.



Sajtó, média, kultúra, modern kommunikáció (Internetes eszközök), reklámok:



pozitív minták megjelenítése,



ösztöndíjak, pályázatok kiírása, a témába vágó írások, filmek, programok,
műsorok támogatása.



A lelki-testi egészségmegőrzés támogatása, szakmai szolgálatok/szolgáltatások:
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Meg kell erősíteni a meglévő szolgálatokat, hogy a párkereső fiatalok, családok,
(házas)párok

számára

könnyen

elérhető

mentális

támogató,

megelőző

családterápiás és tanácsadó hálózat jöjjön létre.


A gyermekvállalásnak gyakori akadályai a férfiak/nők egészségi problémái, a
szenvedélybetegségek, a lelki természetű betegségek, az egyre gyakoribb
meddőség, az egészségtelen életmód. Komplex megelőzési szolgáltatások
bevezetését javasoljuk.

7. Népesedés és média: a közbeszéd alakítása, a médiumok, önkormányzatok,
egyházak szerepe a család és gyermekvállalás értékének felmutatásában

Javaslatok:


A népegészségügyi programoknak legalább olyan súllyal kellene támogatnia az
egészséges családokat és a gyermekvállalást, mint a dohányzás vagy az elhízás
elleni kampányokat.



A médiatörvényben a kiskorúak védelméhez hasonlóan szabályozni kellene a
gyermeket vállalók védelmét – közszolgálati médiumokban, reklámokban. A
pártok

egyenlő

szerepeltetéséhez

hasonlóan

a

gyermekesek,

családok

arányuknak megfelelő szerepeltetése,


A média munkatársainak képzése társkapcsolati készségek tekintetében. A
képzés kommunikációs eszköz is, hiszen ha célcsoportját a sajtó munkatársai is
alkotják, - akik miután a képzés által gazdagodott a tudásuk, változott szemléletük
-

hitelesen közvetíteni is tudják annak üzenetét, és ezáltal a családbarát

közgondolkodás közvetlen formálóivá válhatnak. A média bevonása egyrészt
konkrétan a fiataloknak szóló műsorok, tartalmak készítőinek képzésével,
másrészt

általánosan

a

médiaszakemberek

képzésével,

felelősségük

tudatosításával történhet meg. A képzés moduljai olyan műsorok, tartalmak
kialakítását is segíthetik, melyek közvetlenül szólítják meg a szülőket,
pedagógusokat,

összességében

az

egész

társadalom

gondolkodását

befolyásolják.
Az internet, a virtuális valóság pozitív és negatív lehetőségeinek bemutatása:
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Amire fel kell hívni a fiatalok, a gyerekek és szüleik figyelmét:
Mit jelent az internet függőség?
Milyen hatással lehet az egyén lelki-érzelmi fejlődésére a kibertér és az ott létrejövő
"kapcsolatok"?
Milyen veszélyei vannak a "személyesség" eltűnésének?
Miképpen kell használni az internetet a személyiség fejlődéséhez?
Milyen veszélyei vannak a közösségi oldalak túlzott használatának?
Milyen szerepe lehet a szülőknek és a tanároknak abban, hogy a fiatal - a gyerek - el
tudja választani egymástól a valóságot a kibertér valóságától?
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A kihívásokra adható lehetséges stratégiai válaszok7
Az elmaradó gyermekvállalás okai8:


Jövedelem: a kieső kereső és a több eltartott miatt alacsonyabb és főként
távlatosan bizonytalan a jövedelem. Az eltartottak számát figyelembe vevő,
családbarát adórendszerre van szükség.



Kiesés a munkaerőpiacról: gyermekek mellett mindkét szülőnek nehéz munkát
vállalnia. Ezt enyhítheti a munkahelyek családbarát szemléletének erősítése és a
rugalmas foglalkoztatási formák támogatása.



Gyermekellátó intézményrendszer: Magyarországon a tervezett gyermekek
megszületésének egyik alapvető akadálya, hogy hiányoznak kisgyermek
elhelyezési intézményi férőhelyek.



Nem támogató a környezet: a lakhatási, közlekedési, oktatási feltételek nem
kedveznek, sőt kifejezetten nehézzé, kényelmetlenné teszik sok esetben a
gyermekvállalást.



Szemlélet és értékrend: nem támogató, esetenként negatív társadalmi
megítélés a gyermekvállalással szemben. Jó példákat kell közvetíteni a médián
és az oktatáson keresztül.



Halogatás: Az első szülés kitolódása világjelenség, viszont a halogatott
gyermekvállalás, végül igen gyakran annak elmaradásával jár.

Biztonságra

és

kiszámíthatóságra

van

szükség,

hiszen

az

gyermekvállalás legfontosabb oka a bizonytalanság.

7

8

A Kerekasztal javaslatai, mind a hat területen a harmadik oszlopban kaptak helyet
Előzetes hipotézis, melyet a konzultációk, további elemzések során validálunk, ill. módosítunk.
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MELLÉKLET

A családtámogatás-hatékonysági rangsorok adatbázisának
tartalomjegyzéke










Proportion of employed parents with a child under age 1 on leave
o

Women in maternity or parental leave (%)

o

Men in parental leave (%)

Proportion of employed mothers with a child under 1 on leave, by rank order of the child
o

Parental leave at first child (%)

o

Parental leave at 2nd and further child (%)

Maternal employment rates compared to female employment rates, 2008
o

Female employment ratio (25-49 age cohort)

o

Maternal employment ratio - child under 15 , 2005

o

Maternal employment rates by age of youngest child, 2008 < 3 years

Maternal employment rates by number of children under 15, 2008
o

1 child

o

2 children

o

3 children or more

Employment and maternity rates for mothers with children under 3 years, 2008
o

In-work

o

On maternity leave

o

On parental leave

o

Total



Public social expenditure by age group, 2007, Proportion of total spending, Early childhood 0-5



Cash benefits and tax breaks and childcare are important in per capita social expenditure on children in early
childhood (0-5 years), 2007, Spending as a proportion of working-age median income



o

Cash benefits and tax breaks

o

Childcare

o

Other benefits in kind

o

Education

o

Total

Public spending on family benefits in cash, services and tax measures, in per cent of GDP, 2007
o

Cash

o

Services

o

Tax breaks towards families

o

Total



A Incidence of employer-provided flexible working time arrangements, Proportion of establishments providing
flexi-time, 2006





o

Possibility to use accumulated hours for longer periods of leave

o

Possibility to use accumulated hours for full days off

o

Possibility to accumulate hours, but no accumulation of full day off

o

Possibility to vary the start and end of daily work, but no accumulation of hours

How working time arrangements are set, Proportion of employees having working time, 2005
o

Entirely set by the company

o

Can choose between several fixed working schedule

o

Can adapt working hours within certain limits

o

Entirely set by the employee

Gender gaps in opportunities to change working hours, 2005, Proportion of male and female employees who can
adjust and/or decide their working time















o

Men

o

Women

Working from home… Men employees, 2005
o

More than 3/4 of time

o

Between 1/4 and 3/4 of time

Working from home…Women employees, 2005
o

More than 3/4 of time

o

Between 1/4 and 3/4 of time

Incidence of part-time employment, 2009
o

Men

o

Women

Change in the percentage share of women's part-time employment rates, 2000 to 2009
o

Change in the female share of all PT work

o

2000 share

o

2009 share

Maternity Leave, 2007/8
o

Weeks of entitlement

o

% rate of allowance

o

FRE paid maternity leave

o

Unpaid

Paternity leave, 2007/8
o

Weeks of entitlement

o

% rate of allowance

o

FRE paid maternity leave

o

Unpaid

Parental and prolonged period of leave, 2007/8
o

Weeks of entitlement
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o

Maximum length of parental and prolonged period of leave for women

o

% rate of allowance

o

FRE paid parental leave

o

Parental leave (unpaid)



Spending on maternity and parental leave payments per child born, 2007



Childcare fees for a two-year old attending accredited early-years care and education services, 2004



Childcare spending as a % of GDP, 2007



Pre-primary spending as a % of GDP, 2007



Total spending as a % of GDP



Expenditure per child on childcare support in national currencies



Expenditure on childcare support in US$ (PPP converted)



Companies offer childcare and/or other service support, 2004/5
o

With employees on parental leave

o

With no employees on parental leave



Public expenditure on childcare services, per cent of GDP, 1998-2007



Public expenditure on childcare services, at current prices in national currency, millions, 1998-2007



Ratio of children to teaching staff



Child-to-staff ratios in formal day-care services, average for 0-3 years olds



Enrolment rates of children under age 6 in formal care or early education services, 2008, 0 - 2 years



Average hours of attendance per week



Use of informal childcare arrangements during a typical week by children’s age, 2008 or most recent year
available, Percentage of children using informal childcare, 0-2 years old



Use of informal childcare arrangements by children's age, 2008 or most recent year, Mean number of hours in a
typical week, 0-2 years old



Percentage of children with no usual childcare arrangements, 0-2 years old
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