
Családtámogatások, rugalmas munkaformák és társadalmi kohézió 
 

Mőhelykonferencián vitatták meg civilek és kutatók, hogy milyen intézkedések 
szükségesek a nık munkaerı-piaci aktivitásának növeléséhez 

 
 
Mőhelykonferenciát szervezett a TÁRKI a Workcare Synergies európai uniós kutatási 
projekt keretében november 24-én a Hotel Benczúrban. A projekt célja, hogy a 
gyermeknevelés és a munkavállalás összeegyeztetésének szempontjából releváns, az 
Európai Bizottság által finanszírozott kutatások eredményeit összefoglalja és 
rendszerezze, hogy azok befogadhatók és felhasználhatóak legyenek az érintett helyi 
szereplık számára.  
 
A Workcare Synergies projekt keretében összesen két konferenciát szervez a TÁRKI. A 
november 24-i konferencián a kutatási eredmények ismertetése után az érintett civil 
szervezetek, szakszervezetek, jó gyakorlatot felmutató vállalatok, kutatók és média munkások 
vitatták meg a lehetséges szakpolitikai javaslatokat, amelyek elısegíthetik a gyermeknevelés 
és a munkavállalás összeegyeztethetıségét. A konferenciát Sik Endre, a TÁRKI 
kutatásvezetıje nyitotta meg majd a kutatási összefoglalók készítıi Gábos András, a TÁRKI 
kutatója, és Giczi Johanna, az ELTE Társadalomtudományi Karának egyetemi tanársegédje, 
ismertette a legfontosabb eredményeket. 

Gábos András a családtámogatási rendszer a nık munkaerı-piaci aktivitására gyakorolt 
hatását ismertette. Kiemelte, hogy Köllı János és Scharle Ágota kutatása szerint a nappali 
gyermekgondozó intézmények segítik, a készpénztranszferek viszont akadályozzák az 
alacsony végzettségő nık munkaerı-piacra lépését, a felsıfokú végzettségőek számára a 
készpénztranszferek negatív hatása ellenben nem jelentkezik. Gábos elmondta, hogy a kutatás 
szerint, ha a készpénztranszfereket a nappali gondozási intézmények finanszírozására 
konvertálnánk, legnagyobb mértékben a középfokú végzettségő nık körében növekedhetne a 
foglalkoztatottság. 

Giczi Johanna arról beszélt elıadásában, hogy a magyarok között az önfoglalkoztatás 
kismértékben, a részmunka és a határozott idejő szerzıdések aránya nagymértékben elmarad 
az európai átlagtól. A magyar munkaerıre az átlagnál nagyobb arányban jellemzı a hosszú 
munkaidı, az esti, hétvégi, illetve rendszertelen munkarend. Ha azt vizsgáljuk, hogy kik 
dolgoznak rugalmasan, kiderül, hogy jellemzı különbségek vannak a férfi és nıi 
munkavállalók között: míg részmunkaidıben inkább a nık dolgoznak, addig minden más 
idıbeli rugalmasság sokkal jobban elterjedt a férfiak között. Vagyis ha teheti, a nı vonul 
vissza a háztartással jól összeegyeztethetı munkarendbe.  

A következı elıadásban Bognár Ákos a projekt kommunikációs szakértıje a nık munkaerı-
piaci helyzetének média reprezentációjáról beszélt. Bognár szerint a kérdéskör kevés 
médiafigyelmet kap és kevés a nagyközönséghez eljutó érthetı, de mégis kutatási 
eredményeket és statisztikákat feldolgozó anyag. 

A Népesedési Kerekasztalt Dr. Pulay Gyula képviselte a konferencián. Elıadásának 
legfontosabb állítása szerint Európában a termékenység összefügg a nık foglalkoztatási 
rátájával. Európában nincs is olyan ország, ahol alacsony lenne a nık foglalkoztatottsága, de 
magas lenne a termékenységi mutató. Ugyanakkor a kapcsolat semmiképpen sem közvetlen, 
mindkét mutatót erısen befolyásolja a munkaerı-piac rugalmassága és a gyermekintézményi 
rendszer fejlettsége. 



Ezt követıen a Jól-Lét Közhasznú Alapítvány részérıl Keveházi Katalin beszélt arról, hogy 
az 5 év alatti gyermeket nevelı nık mindössze 30 százaléka dolgozik, amelyért nagyban 
felelıs a korlátozott elérhetıségő gyermekfelügyeleti rendszer. A bölcsıde ugyanis sokak 
számára elérhetetlen, míg a családi napközi megfizethetetlen. Keveházi azt is kiemelte, hogy a 
kisgyermekes nıket, Egyenlı Bánásmód Hatóság adatai szerint, komoly negatív 
megkülönböztetés éri a munkaerıpiacon. Az intézményrendszer hiányosságai és a munkaadók 
diszkriminatív hozzáállása mellett, Keveházi szerint az is gátja a gyermekvállalási kedv 
növekedésének, hogy az apák még mindig kevéssé veszik ki részüket a gyermekgondozásból. 

Pataky Péter az MSZOSZ képviseletében kifejtette: Magyarországon az alacsony keresetek 
miatt illuzórikus a részmunkaidıs foglalkoztatás elterjedésérıl beszélni, hiszen sok családban 
2 vagy 2 és fél fizetésre is szükség van a megélhetéshez. Pataky szerint a távmunka 
elterjedése segíthetné a nık munkaerı-piaci integrációját, hiszen a 7 százalékos EU átlaghoz 
képes Magyarországon mindössze 2,8 százalékos a távmunkások aránya. A határozott idejő 
szerzıdések elterjedése azonban Pataky szerint csupán a munkavállalók kiszolgáltatottságát 
növeli, a kiszolgáltatottság érzete pedig negatívan hat a gyermekvállalási kedvre. 

Korintus Márta, az SZMI és a Leave Policies and research Network munkatársa a 
gyermekgondozási szabadságokról beszélt, a fejlett országok összehasonlításában. Kiemelte, 
hogy Magyarországon kiemelkedıen magas, 2 év a korábbi kereset legalább kétharmadával 
fizetett gondozási szabadság hossza. Elmondta, hogy az érintettek szerint Magyarországon a 
bölcsıdei gondozás a nagyszülıivel közel azonos megítélés alá esik. Korintus véleménye 
szerint a szakpolitikai gyakorlat egy koordinált megközelítésben egy jól fizetett 12-15 
hónapos gondozási szabadságra, az apasági szabadság széleskörő igénybevételére, és a 
napközbeni szakellátás 9-12 hónapos kortól történı biztosítására kell épüljön. 

A General Electric Hungary részérıl Körmendi-Seidler Zsófia vett részt a konferencián, aki a 
cég jó gyakorlatát mutatta be a rugalmas munkavégzés területén. Körmendi-Seidler 
hangsúlyozta az amerikai anyavállalat etikai kódexének fontos része az esélyegyenlıség és a 
diverzitás biztosítása, így a GE-nél mindent megtesznek azért, hogy a nıi munkavállalók 
speciális igényeit kielégítsék, legyen szó távmunkáról vagy részmunkaidıs foglalkoztatásról. 

Az elıadásokat vita követte. Ennek legfıbb tanulsága az volt, hogy komplex intézkedésekre 
van szükség a nık munkaerı-piaci aktivitásának növelése és a termékenységi mutatók javítása 
érdekében. A szükséges intézkedések között mindenképpen kiemelendı a bölcsıdei 
férıhelyek bıvítése, a rugalmasabb munkalehetıségek biztosítása, illetve a nık és férfiak 
egyenlıbb háztartási munkamegosztásának propagálására. Több hozzászóló – a szakirodalom 
elégtelenségére hivatkozva - vitatta, hogy a bölcsıdei közösségben nevelkedés 1 éves korig 
egyértelmően negatívan hatna a gyermekek fejlıdésére. A vitában elhangzott, hogy a 
munkavállalásról és a gyermekvállalásról hozott döntések szülıi szinten születnek, és ebbıl 
fakadóan egyedileg igazodnak a szülıi preferenciákhoz, a háztartás erıforrásaihoz és az 
intézményi környezet sajátosságaihoz. Éppen ezért a szakpolitikai döntéshozatal során arra 
kell törekedni, hogy a társadalmi részcsoportok tagjainak specifikus helyzete, igényei és 
értékrendje minél nagyobb hangsúlyt kapjon egy rugalmas szakpolitikai, intézményi 
környezet kialakításában. A résztvevık szerint a médiát is igénybe kell venni a 
szemléletformáláshoz, ám egyelıre inkább negatív tapasztalataik vannak a magyar 
újságírószakma felkészültségérıl és a létfontosságú téma feldolgozásának minıségérıl. 

A TÁRKI kutatói a konferencia után az elhangzott elıadások és hozzászólások alapján 
átdolgozzák és kiegészítik a projekt keretében elkészült jelentéseket, amelyet egy tavaszi 
konferencián az állami és önkormányzati döntéshozókkal is megvitatnak, bízva abban, hogy a 
kutatási eredményeken alapuló javaslatok beépülnek a jövı szakpolitikai intézkedéseibe. 
 


