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Bevezetés
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0078 projekt
keretében, „ÚJ ESÉLY- Együttműködési program Zalaegerszeg Járás települései számára”
címmel esélyegyenlőségi program megvalósítására nyert el támogatást.
A program részeként készült jelen átfogó primer kutatás, „A család-és a munkahely
összeegyeztethetősége kisgyermeket nevelő szülők körében - A Zalaegerszegi Járás
területén végzett kérdőíves kutatás” címmel. A kisgyermekek napközbeni ellátását a női
esélyegyenlőség egyik feltételeként tartják számon a munkaerő-piaci reintegrációban. A
Navigátor Közhasznú Egyesület szakértői ezért azt a célt tűzték ki, hogy a bölcsődés
gyermekek szüleinek véleménye és annak elemzése alapján naprakész és pontos
információkat tárjanak a települési önkormányzatok vezetői, önkormányzati
szakemberei elé és javaslatokat fogalmazzanak meg döntéshozók számára a
kisgyermeket nevelő szülők esélyegyenlőségi szempontjainak érvényesítéséhez. A járás
területét lefedően, a család és munkahely összeegyeztetése témában kutatás korábban még
nem készült, így reményeink szerint jelen tanulmány hiánypótlónak mondható tudományos
eredményekkel és gyakorlatban alkalmazható javaslatokkal szolgál majd az érintettek
számára.
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I.

Előzmények

I.1. Szakirodalmi áttekintés
„Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét.”
/Magyarország Alaptörvénye/
A kisgyermekek gondozása, napközbeni ellátása sarkalatos pontja egy család gazdasági
szerepvállalásának. Az Európai Unió szakpolitikáiban a munka és a családi élet
összeegyeztetése egyre nagyobb hangsúlyt kap. A kisgyermekek napközbeni ellátását a női
esélyegyenlőség egyik feltételeként tartják számon a munkaerő-piaci reintegrációban, emellett
a gyermek korai fejlesztését mindinkább az élethosszig tartó tanulás megalapozásának
tekintik.
Az Európai Tanács 2002-ben, Barcelonában tartott ülésén a résztvevő országok képviselői
megállapodtak abban, hogy az európai tagállamoknak le kell bontaniuk azokat az
akadályokat, amelyek korlátozzák a nők munkaerő-piaci részvételét, valamint a szolgáltatások
nemzeti rendszerével összhangban arra kell törekedniük, hogy 2010-re a háromévesnél
fiatalabb korosztályba tartozók legalább 33%-a számára biztosítsanak napközbeni ellátást.
(Rácz Andrea, 2007.)
Európában az elmúlt másfél évtizedben a születésszám viszonylag kedvezően alakult azokban
az országokban, amelyek nagy gondot fordítanak a kisgyermekes szülők családi és
munkahelyi kötelezettségének összehangolására. Ennek Magyarországon a legnagyobb
akadálya a foglalkoztatási rendszer rugalmatlansága, és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek
ellátását végző intézmények hiánya. (Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, 2012.)
A magyar társadalompolitikai gondolkodás máig nem lépett ki abból a keretből, ami átváltást
– szükségképpen negatív kapcsolatot – tételez fel a termékenység és a női foglalkoztatás
között. Harminc évvel ezelőtt még valóban igaz volt, hogy azokban az országokban volt
magas a gyermekszám, ahol alacsony volt a női foglalkoztatás, ez a negatív kapcsolat azonban
előbb eltűnt, majd pozitívvá alakult: ma a magas szintű női foglalkoztatás jár együtt magas
termékenységgel, és viszont. Természetesen nem az oksági kapcsolat változott meg – akinek
kisgyermeke van, ma is nehezebben vállal munkát –, és arról sincs szó, hogy a női
foglalkoztatás ösztönzése automatikusan a gyermekszám növekedését vonná maga után, de
arról igen, hogy a romló népesedéspolitikai trendeket ott sikerült megfordítani, vagy
legalábbis lefékezni, ahol a nők könnyebben tudják összeegyeztetni a gyermekvállalást és a
munkát. Ezeknek az országoknak nem kellett még alacsonyabb női foglalkoztatással fizetniük
a magasabb termékenységért.(Köllő János, 2012.)
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A magyar társadalom családcentrikus beállítottságára, a kereső tevékenység és a
gyermekvállalás összeegyeztetésének nehézségeire visszavezethetően az otthonon kívül
végzett munka erősen másodlagos szerepet játszik a nők, az anyák értékrendjében. A munkát
elsősorban anyagi okok, a család megélhetése miatt tartják fontosnak, és az egyéni ambíciók,
karrierszempontok kevésbé játszanak szerepet. A 60-as, 70-es évekre a férfi-női szerepek
tradicionális felfogása volt jellemző, mely a 80-as évek végére annyiban módosult, hogy
megnőtt az anyagi kényszer nélkül is – elsősorban részmunkaidőben – a munkát vállalni
kívánó nők aránya.
A rendszerváltozás következtében megváltozott munkaerő-piaci helyzet a családon belüli
hagyományos munkamegosztást elfogadó, helyeslő véleményeket erősítette. „A férj feladata a
család eltartása” – „a nő feladata az otthoni teendők ellátása” szerepmegosztással való
egyetértés általában, és a legfiatalabb generáció esetében is növekedett. Másfelől csaknem
kizárólagossá vált, „a család megélhetése miatt a nőnek is dolgoznia kell” felfogás is. Ebből
következik, hogy a női foglalkoztatás nagyarányú visszaesése inkább anyagilag, semmint
pszichésen viseli meg a családokat, az érintett nőket.
Jelentősen megnehezült a gyermeket nevelő vagy gyermekvállalás előtt álló nők helyzete a
munkaerőpiacon. Munkába állásuk megkönnyítése, munkahelyi biztonságuk garantálása a
reprodukció biztosításának kulcskérdése. A családpolitika csak akkor lesz sikeres, akkor tudja
a gyermekvállalások számát jelentősen növelni, ha az ezen a téren mutatkozó hiányosságait
gyorsan és hatékonyan pótolja. (Pongrácz Tiborné, 2001.)
1990 óta a nők helyzete elméletileg és gyakorlatilag is rengeteget változott, a nők egyre
nagyobb szeletet „szakítanak” maguknak a munkaerőpiacon, de ez nem vezet automatikusan
az egyenrangú férfi-női kapcsolatok és az igazságos otthoni munkamegosztás kialakulásához,
amely a kisgyermekes családokban több konfliktushoz is vezet. (Czeglédi Csilla, 2008.)
Czeglédi-Juhász 2013-ban publikált 476 fős nem reprezentatív vizsgálata azt mutatja, hogy a
fiatalok körében már eleve konfliktus forrás lehet a család és a karrier időzítése, hisz a
megkérdezettek válaszai alapján a karrier és a gyerekvállalás közel egy időre esik az
életükben.
A 2014 áprilisában, Szombathelyen az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencián (Vas
Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, 2014.) elhangzottak szerint Ausztriában
például a nők foglalkoztatási rátája nagyon magas, 70,3%. A mélyebb elemzés azonban azt
mutatja, hogy a teljes munkaidős foglalkoztatás lényegesen alacsonyabb. Ez az arány 44,5%
volt 2012-ben. A részmunkaidőben dolgozó nők aránya éppen Ausztriában az egyik
legmagasabb az Európai Unióban. Igaz tehát, hogy sok nő dolgozik Ausztriában, sokan
azonban csak részmunkaidős munkához jutnak.
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A nők alacsonyabb munkaerő-piaci részvételének az egyik oka a kevés megfizethető és jó
minőségű bölcsődei-, óvodai- és napközis hely. Ez Ausztriára és Magyarországra egyaránt
vonatkozik. A további okok közül a legfontosabb, hogy kevés a rugalmas munkalehetőség,
különösen a szülési szabadságról való visszatérés után; hiányoznak a tartós ápolást biztosító
intézmények, ez pedig jobban érinti a nőket, hiszen a házastárs idős hozzátartozóit is ők
gondozzák. Természetesen meg kell említeni a gyermeknevelés, a háztartási munkák és az
egyéb nem fizetett tevékenységek egyenlőtlen elosztását az egyes háztartásokon belül. Fontos
hangsúlyozni azt is, hogy a férfiak és a nők foglalkoztatási rátája, illetve a ledolgozott órák
különbségei jelentősen befolyásolják a nők keresetét.
2012-es adatok alapján Ausztriában, az Európai Unió összehasonlításban, a második
legmagasabb volt a nemek közötti bérkülönbség 23,4%-kal. Sajnos Magyarország is az
élmezőnyben foglal helyet, a hatodik helyen állt 20%-kal. Bár a nők képzettsége egyre jobb,
mindez nem tükröződik a bérekben és ez hosszú távra megnehezíti az egyenlőtlenségek
leküzdését a nyugdíjak értékét illetően is.
A munka és a család összeegyeztethetősége témával való foglalkozás során tekintettel kell
lenni arra, hogy itt nem csak a munkaadók és munkavállalók közötti személyes
megállapodásról van szó, hanem társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális keretfeltételek
eredményéről. A fő „háttértényező“ csak a pénzkeresés és a gyermekgondozási feladatok
nemek szerint differenciált felosztása lehet, hiszen ettől függ, hogy kinek és milyenmódon
válik lehetővé a munka és a magánélet összeegyeztethetősége. Nem kizárólag nőket érintő
kérdésről van, hanem a férfiak is érintettek. A különféle stratégiáknak és megközelítéseknek a
nőket és a férfiakat egyaránt szem előtt kellene tartania. Az egyéb gondozási helyzetekkel is
foglalkozni kell, mint pl. az ápolásra szoruló hozzátartozókkal vagy barátokkal.
Európában különféle kereső- és családmodellek terjedtek el. Európát óriási különbségek
jellemzik a tekintetben, hogy a munka és a család összeegyeztethetősége kinek és milyen
módon lehetséges, a különböző ország csoportok eltérő pénzkereseti és gyermekgondozási
klaszterek mentén csoportosíthatók, azonban nem mindig egységes módon. Az alábbi,
1.sz.ábra a gyermekes párokra 2012 évben jellemző eltérő keresői modellekre nézve tartalmaz
példát. Ausztriát a másfél keresős modell jellemzi: a 12 év alatti gyerekkel rendelkező párok
50%-ánál az egyik szülő (többnyire a férfi) teljes munkaidőben dolgozik, míg a másik szülő
(többnyire a nő) részmunkaidőben; Magyarországon mind az egykeresős modell (a férfi, mint
családfenntartó), mind az egalitárius pénzkereseti modell jellemző. A gyermekes párok közel
80%-ánál vagy mindkét szülő teljes munkaidőben dolgozik (kb. 45%) vagy pedig a nő
(legalábbis átmenetileg) teljesen kiszáll a munkából és csak a férfi dolgozik (kb. 40%). A
részmunkaidő alig-alig jellemző.
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1.sz. ábra: Kereseti modellek az Európai Unióban

mindkét szülő
főállásban dolgozik
az egyik szülő részmunkaidőben, a másik
részmunkaidőben vagy főállásban dolgozik
az egyik szülő dolgozik, a másik nem
egyik szülő sem dolgozik

Forrás: Eurostat, LFS; lfst_hhnhwhtc; letöltve 2014. február 10

A munka világára sajátos nézőpontból, a mellette, vele kölcsönhatásban létező magánéletből
tekint „A gyermekvállalás és gyermeknevelés elősegítésének munkajogi eszközei, különös
tekintettel az atipikus foglalkoztatásra” c. kutatási zárótanulmány (Dr. Kártyás– Répáczki–
Dr. Takács, 2014.). Célja annak vizsgálata volt, hogy mit tehet a munkajogi szabályozás azért,
hogy e két szféra viszonya harmonikus legyen a dolgozó egyén számára. A kérdés aktuális,
mert a klasszikus munkajogi és társadalombiztosítási szabályozás által alapul vett a
„munkavállaló” képe jelentősen megváltozott. Míg a korábbi modell a kenyérkereső férfire
épült, akinek bére a felesége és gyermekei tisztes megélhetését is garantálja, napjainkban
legalább „másfél” kenyérkereső tartja el a családot. A két dolgozó szülőre épülő családmodell
új munkajogi szabályozást igényel, amely elősegíti a munka és a családi élet
összeegyeztetését.
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A munka-magánélet egyensúly fogalma fedi le azt az egyensúlyozási mechanizmust, amit az
egyén azért gyakorol, hogy a munkája és a magánélete a megfelelő arányban kapjon teret
életében. Az egyensúly kérdéséhez hozzátartozik az az alapvető emberi szükséglet, hogy a
gyermeket nevelő felnőttnek igénye van arra, hogy a munkában is és a magánéletben is hozni
tudja azt a színvonalat, amit ő ideálisnak tart. Az alapvető – anyagi – szükségleteken túl tény,
hogy a gyermeket nevelő felnőtt is szeretheti a munkáját, és kifejezett igénye fogalmazódhat
meg arra vonatkozóan, hogy munkahelyi feladatait össze tudja egyeztetni a vele szemben
támasztott magánéleti elvárásokkal.
A kisgyermekes (0-3 éves kor) szülők számára komoly kihívás a munka és a család
összeegyeztetése. A magyar szabályozás sajátossága, hogy ezt alapvetően rendkívül hosszú
időtartamú és számos jogcímen igénybe vehető távollétek biztosításával kívánja elősegíteni.
Az OECD országok között kiugróan tartós távollétet biztosító magyar munkajog azonban
inkább kritikákat vált ki, mint elismerést. A gyermekgondozás céljából történő eltávolodás a
munkaerőpiacról ugyanis egy ponton túl kontra-produktívvá válik, és több kárt okoz az egyre
nehezebb visszatéréssel, mint amennyi előnyt biztosít a szoros szülő-gyermek kapcsolat
biztosításával.
Inkább azok a szabályok tekinthetők előre mutatóknak, amelyek a munka és a
gyermeknevelés közötti választás helyett köztes megoldásokat biztosítanak. Ide sorolható a
kisgyermekes szülők részmunkaidős foglalkoztatása, vagy a gyermekekre tekintettel járó
pótszabadságok rendszere.
A gyermek hároméves kora után a munka vagy gyermeknevelés dilemma már kevésbé élesen
– nem egymást kizáróan – merül fel. Erre tekintettel a szabályozásból eltűnnek az alanyi
jogon távollétet biztosító szabályok, illetve ezek csak kivételesen indokolt esetekre
korlátozódnak. Fontosak azonban az olyan alapelvek, illetve általános szabályok, amelyek
gyakran merülhetnek fel a munkavállaló szülői kötelezettségeire tekintettel. Ezek a gyermek
életkorától függetlenül, mindig alkalmazandóak, például az egyenlő bánásmód követelménye,
vagy a méltányosság elve.
Az új, atipikus munkavégzési formák gyakran merülnek fel a munka és a magánélet közötti
egyensúly megteremtésének lehetséges eszközeiként is. Miközben valóban lehet ilyen szerepe
egyes atipikus munkaviszonyoknak, hangsúlyoznunk kell, hogy az atipikus foglalkoztatás
terjedése döntően munkáltatói érdekek vezérelte tendencia. A gyermeket nevelő
munkavállalók érdekei ehhez képest másodlagosan, abban a sajátos összefüggésben merülnek
fel, miszerint a gyengébb munkajogi védettséget jelentő atipikus munkaviszonyokban olyan,
nehezen foglalkoztatható munkavállalók is el tudnak helyezkedni, akik a hagyományos
keretek között nem találnak munkát. Ilyen értelemben a munkavállaló „lemond” bizonyos
munkajogi garanciákról, cserébe azért, hogy megjelenhessen a munkaerőpiacra, illetve oda
visszatérhessen. Emellett nem minden munkavállaló számára megfelelő a tartós, teljes
munkaidőre létesülő klasszikus munkaviszony, amely alapján a munkáltató székhelyén kell
dolgozni. Ide tartozhatnak a gyermeket nevelők is.
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Egyes atipikus munkaviszonyok kifejezetten a munkavállalók igényeit szolgálhatják. Az
atipikus munkaviszonyok rugalmasságáról beszélni tehát annyiban kétértelmű, hogy a
rugalmasság iránti igény a munkavállaló – például egy kisgyermekes szülő – oldalán is
jelentkezhet.
Dr. Kártyás– Répáczki– Dr. Takács 2014-es tanulmánya szerint összességében
megállapítható, hogy a gyermeknevelő munkavállaló képe nagyon mélyen beépült
sztereotípiák által meghatározott. Általánosnak tekinthető nézet, hogy a gyermekekkel
összefüggő feladatok elsősorban a nőt terhelik, így döntően a női munkavállalók kapcsán
merül fel problémaként a munka és a magánélet összeegyeztetése. Az erre utaló irodalmi
adatokat megerősítették a személyes interjúk, ahol lényegében minden érintett fél hasonló
tapasztalatokról számolt be.
Ennek a sztereotípiának a lebontása természetesen csak hosszabb idő alatt képzelhető el.
Mindazonáltal kimondottan káros, hogy ezt a nézetet a hatályos magyar munkajog is
megerősíti. Több esetben találkozhatunk olyan szabályokkal, ahol a két szülő közül a nő
részesül erősebb védelemben, ezzel éppen azokat a családokat hozva kedvezőtlenebb
helyzetbe, amelyek törekednének a „két kereső– két gondozó” modell megvalósítására.
Nyilvánvalóan nem segíti a nem-semleges szülő képének megvalósítását, ha a törvény maga
is azt részesíti előnyben, ha az anya marad otthon a gyermekek mellett és az apa dolgozik.
A nők anyai szerepét hangsúlyozó szemlélet, valamint a gyermekvállalás és a szakmai karrier
összeegyeztethetőségére törekvők látásmódjai közötti értékkonfliktus miatt mindkét álláspont
képviselői úgy érzékelik, hogy a társadalom jelentős része elítéli, az állam pedig egyes
intézkedéseivel hátrányba hozza őket. Ezért az államnak mindkét értékrendet el kell fogadnia,
és a család és a munka összeegyeztetését szolgáló intézkedései révén a választás valódi
lehetőségét kell megteremtenie. (Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, 2012.)
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I.1.1. Családbarát intézkedések
Az alábbiakban röviden áttekintjük a jelenleg Magyarországon érvényben lévő családbarát
intézkedéseket, a munka és a család összeegyeztethetősége érdekében tett kormányzati szintű
lépéseket.

I.1.1.1. Munkahelyvédelmi akció
2012 óta a gyermekgondozási szabadságról visszatérőket (valamint a fiatalokat és az 55 év
felettieket) foglalkoztató munkaadók 100 ezer Ft bruttó bérig jelentős
járulékkedvezményt kapnak: mentesülnek a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési
hozzájárulás megfizetése alól két éven át, majd azt követően további egy évig 50 %-os
kedvezményt vehetnek igénybe.
A Munkahelyvédelmi Akcióterv 2014-es kiterjesztésével a 3 és többgyermekes anyák
foglalkoztatása esetén a szociális hozzájárulási kedvezmény időtartama egy-egy évvel
meghosszabbodik, összesen öt évre.
2015-től pedig a részmunkaidőben dolgozó szülők után is 100 ezer Ft összeghatárig vehetik
igénybe a munkáltatók a kedvezményt, ugyanúgy, mint a teljes munkaidősök esetében.

I.1.1.2. Családbarát munkavállalás


Részmunkaidős szabályok

2011. január 1-től bevezetésre került a kismamák részmunkaidős foglalkoztatása utáni
járulékkedvezmény, amely alapján a munkaadó 7 %-os járulékkedvezményre jogosult,
amennyiben részmunkaidőben foglalkoztat egy gyermekgondozási szabadságról visszatérő
szülőt.
2012-ben a közszféra után a magánszférára is kiterjesztésre került a részmunkaidő kötelező
biztosítása, miszerint a munkáltató a gyermekes munkavállaló kérésére köteles neki a rendes
munkaidő feléig terjedő részmunkaidős foglalkoztatást biztosítani gyermeke 3. életéve
betöltéséig.
2015-től pedig a három és több gyermeket nevelő szülők már két évvel tovább, gyermekük
ötéves koráig választhatják munkahelyükön a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségét.
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Rugalmas munkavállalás GYED, GYES mellett

2014. január 1-től GYED Extra intézkedéscsomag keretében a GYED és a GYES folyósítása
mellett munkavégzési korlátozások megszüntetésre kerültek, így a gyermek 1 éves korától
lehetővé vált a korlátlan munkavégzés.


Családbarát Munkahelyek

A vállalkozásoknak és költségvetési szerveknek meghirdetett pályázat célja olyan családbarát
munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi programok támogatása,
melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és
munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

I.1.1.3. Szabadságok gyermekeseknek
 Gyermeket nevelők pótszabadsága
2012. január 1-jétől a gyermek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti. A
pótszabadság mértéke az anya és az apa esetén egyaránt egy gyermek esetén 2 munkanap, két
gyermek után 4 munkanap, három vagy több gyermek után 7 munkanap. A gyermekek után
járó pótszabadságot abban az évben kaphatja a szülő utoljára, amelyikben a gyermek betölti a
16. életévét.

 Apák fizetett szabadsága
Gyermeke születése esetén öt munkanap (munkaidő-kedvezmény) illeti meg az apát is, melyet
legkésőbb a születést követő második hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a
munkáltató kiadni. Ikergyermek születése esetén a munkaidő-kedvezmény 7 munkanap. A
munkaidő-kedvezmény tartamára az apát távolléti díj illeti meg.

 Szülési szabadság
Az édesanyát megillető szülési szabadság időtartama 24 hét, amelyet már négy héttel a szülés
várható időpontja előtt is meg lehet kezdeni. A szülés szabadság 2012-től a gyermeket
örökbefogadó nőnek is jár.
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I.1.1.4. Kisgyermekek napközbeni ellátása
 Bölcsőde
A bölcsőde a családban nevelkedő – 20 hetestől 3 éves korú – gyermekek szakszerű nevelését,
gondozását végző intézmény.
A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói
valamilyen ok miatt nem tudják megoldani a gyermek napközbeni felügyeletét, így különösen
azon gyermekek, akiknek a szülei dolgoznak.
A bölcsődei ellátás igénybe vehető a GYED folyósítása mellett is, amennyiben az ellátásra
jogosult keresőtevékenységet folytat.
A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei
ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsőde vezetőjének munkáltatói
igazolást nyújt be vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy nála
alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.
Egy bölcsődei csoportban 2 fő kisgyermeknevelő foglalkozik 12 vagy 14 kisgyermekkel.
Bölcsődében a nevelési év minden év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.
A bölcsődét fenntartó minden év március 1-jéig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári
nyitva-tartási rendjéről.
A bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az
azt követő legközelebbi munkanap minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.
A bölcsőde ellátási területe a település lakosságára terjed ki, azonban a jogszabály
lehetővé teszi, hogy a bölcsőde működési engedélyében szereplő férőhelyszám 15 %-áig az
ellátási területén kívülről érkező gyermekeket is elláthasson, feltéve, hogy minden, az
ellátási területéről érkező gyermek felvételi kérelme teljesíthető.
A bölcsődében a gyermekétkeztetésre és a fenntartó döntése alapján a gondozásra állapítható
meg térítési díj. A térítési díj mértékének meghatározása a fenntartó önkormányzat döntése
alapján történhet.
A jogszabályban több garanciális szabály is szerepel, többek között az, hogy a személyi
térítési díj megállapításnál az egy főre eső nettó jövedelem 25 %-a a korlát.
A fenntartónak lehetősége van arra is, hogy a fentiektől eltérjen, vagyis kisebb mértékben
vagy egyáltalán ne állapítson meg térítési díjat. A konkrét összegek meghatározásánál
figyelembe vehet például szociális, jövedelmi szempontokat is.
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A jogszabály erejénél fogva a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek, a három vagy több gyermekes családok gyermekei valamint a tartósan beteg,
fogyatékos gyermekeket nevelő családok mentesülnek a gondozási díj fizetése alól. E
kedvezményben részesül még az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenesen
nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek is.

 Családi napközi
A családi napközi 6 hónapostól 14 éves korig láthat el gyermekeket és kisebb
gyermeklétszámmal (5 vagy 7 fő) működik.
A családi napköziben az 5 kisgyermek ellátásához 1 fő szolgáltatást nyújtó személyt rendel a
jogszabály.
A családi napköziben nem nevelési-oktatási céllal ellátható a bölcsődei és óvodai ellátásban
nem részesülő gyermek, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermek az iskola
nyitvatartási idején kívül is, illetve a felmentett gyermek.
A családi napköziben 2015. szeptember 1-jétől ellátható a 3-4 éves korú gyermek is,
amennyiben a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy óvodapedagógus
végzettséggel rendelkezik.
A családi napközi fenntartója, amennyiben a gyermek már a családi napközibe jár, minden év
április 30-áig tájékoztatást küld a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének a családi napköziben ellátott,
harmadik életévüket már betöltött, de ötödik életévüket még be nem betöltött
gyermekekről. A települési önkormányzat jegyzője a családi napközi fenntartójának
tájékoztatását minden év május 15-ig megküldi a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének.
A lejelentett gyermek szülője, törvényes képviselője mentesül a gyermek óvodai
beíratásának kötelezettsége alól.

 Óvoda
2015. szeptember elsejétől a gyermeknek 3 éves korától legalább napi négy órában
kötelező óvodába járni.
A kötelezettség nem teljesülése szankcionálható, kivéve, ha a szülő nem állami vagy egyházi
óvodába vagy családi napközibe íratta be gyermekét. Ebben az esetben a jogszabály bizonyos
feltételeket határoz meg a családi napközire vonatkozóan (óvodapedagógus végzettség és az
óvodai alapprogram figyelembevétele).
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Továbbá, a jogszabály lehetőséget biztosít arra is, hogy a szülő írásbeli kérelmére – az
óvodavezető és a védőnő javaslatára és egyetértésével – a jegyző az egyházi és magán
fenntartású intézmények esetében a fenntartó felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete azt indokolja.
A felmentett gyermek óvodai jogviszonya megszűnik, így igénybe veheti a családi napközi
szolgáltatást a gyermek 5 éves koráig. A gyermeknek 5 éves korától kötelező lesz óvodába
járni, és nem menthető fel az óvodai nevelésben való kötelezettség alól, így családi
napköziben nem is létesíthet jogviszonyt.
2015. szeptember elsejétől, amennyiben a gyermek 5 napot igazolatlanul mulaszt az
óvodából, abban az esetben a jegyző – az óvoda vezetőjének tájékoztatása alapján –
felhívja a családi pótlék jogosultját, azaz a szülőt a 2016. január elsejétől alkalmazandó
jogkövetkezményre, miszerint 20 nap igazolatlan hiányzás esetén a családi pótlék
folyósítása szünetel. A jogszabály (1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról)
tehát 2015. szeptember elsejétől hatályba lépett. (Emberi Erőforrások Minisztériuma,
2015.)
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I.2. A téma aktualitása, a kutatás célja
A téma aktualitását az adja, hogy jelenleg egy paradigmaváltás megy végbe a foglalkoztatási
modellekre vonatkozólag, valamint az annak alapjául szolgáló gazdasági-, családi-, és
társadalmi modellek esetében. Ma vita tárgyát képezi az, hogy mennyire kívánatos az, hogy
mindkét szülő teljes mértékben, vagy csak részmunkaidőben dolgozzon. A 2015.
szeptembertől életbe lépő új szabályozások új élethelyzetet teremtenek sok család esetében, és
a bölcsődék kapacitásaiban is.
A kutatásunk célja, hogy a zalaegerszegi járás területén átfogó elemzést végezzünk a GYESről, GYED-ről visszatérők körében

 a munkaerő-piaci elhelyezkedési lehetőségeikről,
 a kisgyermeknevelés és a munkavállalás összeegyeztetésének nehézségeiről,
 a munkavállalók esélyegyenlőségi szempontjainak érvényesüléséről a munkahelyeken.

Az elemzésünk alapja a zalaegerszegi bölcsődékbe és a járás területén működő 3 település
bölcsődéibe járó kisgyermekek – ahol lehetséges – mindkét szülőjének kérdőíves
megkérdezése volt.
Kutatásunk újszerűsége abban mutatkozik, hogy az általunk megkérdezett szülői minta 100%ának van gyermeke. Így nem csak elvárásaikat, terveiket, hanem bölcsődei, gyermeknevelési
és munkahelyi tapasztalataikat is meg tudták osztani velünk, hiszen a bölcsődékbe járó
gyermekek szüleinek legnagyobb része már megpróbált visszatérni a munka világába, és
dolgozik.
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I.3. Kutatási módszerek, anyagok

A kutatás elsősorban empirikus módszerrel, forrásanalízissel, kérdőíves lekérdezéssel
történt. Elemzéseinkhez mind szekunder, mind primer adatgyűjtést alkalmaztunk.
Szekunder adatgyűjtés során a témát érintő, járási szintű szakirodalom felkutatását
elsősorban a zalaegerszegi Egyesített Bölcsődéknél, valamint a járás területén működő
települési bölcsődékben - Bagod, Teskánd, Zalaszentiván -végeztük. A Zalaegerszegi
Egyesített Bölcsődékbe több alkalommal is ellátogattunk, az intézményvezető segítségével
áttekintettük a korábbi dokumentumokat. Rendelkezésre álltak többek között a zalaegerszegi
járás bölcsődéibe beíratott gyermekek létszám adatai. Több alkalommal ellátogattunk a
Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. irodájába
a járási szintű munkaerő-piaci tendenciák feltérképezése céljából. A szervezet korábban
munkaerő-piaci adatgyűjtést is végzett térségi foglalkoztatási paktuma keretében, amelynek
foglalkoztatási stratégiai terve, intézkedési terve és kapcsolódó dokumentumai szintén
alapul szolgáltak kutatásunkhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család-és
Ifjúságért Felelős Államtitkársága dokumentumai, Családi Tudakozó kiadványai szintén
friss és aktuális adatforrásokkal szolgáltak.
A járási szinten feldolgozott települési adatsorok és térképek jelenleg főként webes
felületeken állnak rendelkezésre, ezért a Járások információs portálja és a Kormányhivatalok
weboldala szolgált elsődleges információforrásként. Legfrissebb munkaerő-piaci adatokkal a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat webes felülete szolgált, családpolitikai adatokkal az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Család-és Ifjúságért Felelős Államtitkársága
aktuális dokumentumai. Demográfiai, munkaerő-piaci és bölcsődei adatok kinyeréséhez
főként a járás területén működő bölcsődék és az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatbázisát alkalmaztuk. A téma leírásánál
elengedhetetlen volt a kapcsolódó jogszabályi háttér átfogó tanulmányozása.
Átfogó primer kutatásunk során kvantitatív feltáró módszert alkalmaztunk.
Kvantitatív módszert a zalaegerszegi járás bölcsődéibe beíratott gyermekek szüleinek
megkérdezése során alkalmaztunk, mivel kutatásunk a GYED-ről, GYES-ről visszatérő
szülők elhelyezkedési lehetőségeit vizsgálja. A strukturált, közvetlen megkérdezés során
egy kérdőívet töltettek ki a kérdezőbiztosok a megkérdezettekkel. A bölcsődébe járó
gyermekek szüleit külön-külön kérdezték meg véleményükről, tehát egy családban az édesapa
és az édesanya válaszaival is kitöltöttek egy-egy kérdőívet. A kérdőív a kutatás 1.sz.
mellékletét képezi.
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A személyes úton történő lekérdezések során így összesen 530 válaszadóval töltötték
kiszemélyesen a kérdezőbiztosok „A család- és a munkahely összeegyeztethetősége
kisgyermeket nevelő szülők körében” című kérdőívet. A személyes interjút azért
választották, mivel ez a legrugalmasabb forma és a legmagasabb válaszadási arányt biztosítja.
Kutatásunkban 274 édesanya és 256 édesapa megkérdezése összesen 530 felvett rekordot
eredményezett.
A válaszadó anyák és apák mintavételi kerete az alábbi intézményekben történő
személyes megkereséssel alakult ki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cseperedő Bölcsőde, Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25.
Tipegő Bölcsőde, Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Napsugár Bölcsőde, Zalaegerszeg, Napsugár u. 32.
Űrhajós Bölcsőde, Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.
Cseperedő Bölcsőde, Zalaszentiván, Hunyadi u. 2/c
Micimackó Bölcsőde, Bagod, Deák u. 4.
Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda, Teskánd, Rákóczi F. u. 31.

A kérdezőbiztosok a rekordok felvételét egyénenként végezték a fent felsorolt helyeken.
A kérdőív összesen 18 kérdésből, 6 oldalból állt. Kitöltése egyénenként, átlagosan 15 percet
vett igénybe. Az első kérdéscsoport a személyes adatokra, szociális helyzetre fókuszál 5
kérdéssel, a második kérdéscsoport a családi pénzkereseti modelleket és a gyermekelhelyezés
lehetőségeit kutatja a 6-11. kérdéssel, míg a harmadik kérdéscsoport a munkahelyi és a családi
feladatokba, az egyén munkaerő-piaci helyzetébe nyújt betekintést 7 kérdéssel.
A kérdésstruktúra megválasztása az alábbiak szerint történt:
Egy családban két egyén megkérdezése is zajlott egymás után, így minimalizálni kellett a
kérdőív kitöltéséhez szükséges időt. Strukturálatlan kérdéseket – amelyek önállóan
megfogalmazandó válaszokat várnak el - így nem alkalmaztunk. A kérdőív 18 db strukturált
kérdést tartalmaz, amelyek meghatározták a válaszlehetőségek körét és a válaszadás
formáját.
A kérdőívünkben alkalmazott strukturált kérdések:



17 db szelektív zárt kérdés: a válaszlehetőségeket felkínáltuk, a válaszadó egyet vagy
többet választhatott.
1 db alternatív zárt kérdés: két válaszlehetőséget kínáltunk (igen-nem).

4 skálakérdést is alkalmaztunk, amelyek közül 2 intervallumskála és 2 Likert skála.
Kereszttábla elemzéseket is végeztünk, többségében az egyes szűrő és csoportképző
kérdések felhasználásával.
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A kérdőíves megkérdezés során kapott eredmények matematikai – statisztikai
feldolgozása MS EXCEL és SPSS Statistics Data Editor 17.0 számítógépes
programcsomag segítségével történt. A kapott SPSS eredménytáblák a kutatásunk 2.sz.
mellékletét képezik.
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II. Kutatási eredmények
II.1. A Zalaegerszegi járás bemutatása
II.1.1. Területi jellemzők
A Zalaegerszegi járás Magyarország Nyugat-dunántúli régiójában található, Zala megyében.
A megye 6 járása közül a legnagyobb területű és lakosságszámú, ahogy az a 2.sz. ábrán is
látható. A járáshoz 84 települési önkormányzat tartozik. Településszámát tekintve ez az
ország legnagyobb járása.
2. Ábra: Zala megye járásainak térképe

Forrás: Járások információs portálja, 2015.05.07., www.jaras.info.hu/lap/zala
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A Zalaegerszegi járás illetékességi területe, mint ahogy azt a 3. sz.ábra is megjeleníti:
Alibánfa, Almásháza,Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Bagod, Bak, Baktüttös, Becsvölgye,
Bezeréd, Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Búcsúszentlászló, Csatár, Csertalakos,
Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Gellénháza, Gombosszeg, Gősfa, Gutorfölde,
Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hottó, Iborfia, Kávás, Kemendollár, Keménfa, Kisbucsa, Kiskutas,
Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Milejszeg, Misefa, Nagykapornak, Nagykutas,
Nagylengyel, Nagypáli, Nemesapáti, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza,
Nemesszentandrás, Németfalu, Orbányosfa, Ormándlak, Ozmánbük, Pacsa, Padár, Pálfiszeg,
Pethőhenye, Petrikeresztúr, Pókaszepetk, Pölöske, Pusztaederics, Pusztaszentlászló,
Salomvár, Sárhida, Söjtör, Szentkozmadombja, Szentpéterfölde, Szentpéterúr, Teskánd, Tilaj,
Tófej, Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg,
Zalaháshágy, Zalaigrice, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván,
Zalaszentlőrinc, Zalaszentmihály, Zalatárnok

3. sz .ábra: A Zalaegerszegi járás térképe

Forrás: Járások információs portálja www.jaras.info.hu/lap/zalaegerszegi-jaras, 2015.

A járás székhelye Zalaegerszeg Megyei Jogú Város, amely egyben megyeszékhely is.
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A Zalaegerszegi járást jellemző adatok:
Járáshoz tartozó települések száma:
84
2
Terület, km :
1045
2
Népsűrűség, fő/km :
101,4
Lakónépesség 2010. év végén, fő:
105.919
14 év alattiak aránya, %:
13
15-64 évesek aránya, %:
70,1
65 év felettiek aránya, %:
16,9
Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességből, %:
8
Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem,
1740
ezer Ft:
Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma ezer lakosra:
275
Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma ezer lakosra:
2,7
Óvodával rendelkező települések aránya, %:
39,3
Általános iskolával rendelkező települések aránya, %:
32,1
Középiskolával rendelkező települések aránya, %:
1,2
Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra:
161

II.1.2. Demográfiai jellemzők
A járás területén 81 község és 3 város található: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 50.000 fő
feletti, Zalalövő és Pacsa 5.000 fő alatti lélekszámú.
A 2015. évi településsoros népességi adatok 84 településre vonatkozóan az 1. sz. táblázatban
megtalálhatók.
1. sz. táblázat: A Zalaegerszegi Járás településeinek lakosságszáma 2015. április

Település

Lakosságsz
ám (2015.
április)

Lakosságs
zám
(2015.
április)

Település

Település

Lakosságs
zám
(2015.
április)

1 Alibánfa

439

29 Kemendollár

506

57 Pókaszepetk

957

2 Almásháza

69

30 Keménfa

93

58 Pölöske

889

3 Alsónemesapáti

690

31 Kisbucsa

466

59 Pusztaederics

175

4 Babosdöbréte

490

32 Kiskutas

200

60 Pusztaszentlászló

599

5 Bagod

1 304

33 Kispáli

283

61 Salomvár

596

6 Bak

1 632

34 Kustánszeg

499

62 Sárhida

806
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7 Baktüttős

352

35 Lakhegy

475

63 Söjtör

8 Becsvölgye

818

36 Lickóvadamos

210

64 Szentkozmadombja

68

9 Bezeréd

150

37 Milejszeg

329

65 Szentpéterfölde

152

10 Bocfölde

1 160

38 Misefa

304

66 Szentpéterúr

1 070
1 120

1 499

11 Boncodfölde

340

39 Nagykapornak

929

67 Teskánd

12 Böde

307

40 Nagykutas

473

68 Tilaj

191

13 Búcsúszentlászló

807

41 Nagylengyel

534

69 Tófej

703

14 Csatár

530

42 Nagypáli

482

70 Vasboldogasszony

581

15 Csertalakos

39

43 Nemesapáti

523

71 Vaspör

368

16 Csonkahegyhát

362

44 Nemeshetés

264

72 Vöckönd

86

17 Csöde

80

45 Nemesrádó

315

73 Zalaboldogfa

383

18 Dobronhegy

147

46 Nemessándorháza

326

74 Zalacséb

554

19 Egervár

1 040

47 Nemesszentandrás

285

75 Zalaegerszeg

58 978

20 Gellénháza

1 548

48 Németfalu

184

76 Zalaháshágy

393

21 Gombosszeg

36

49 Orbányosfa

132

77 Zalaigrice

135

22 Gősfa

307

50 Ormándlak

119

78 Zalaistvánd

371

1 048

51 Ozmánbük

203

79 Zalalövő

23 Gutorfölde

3 001

24 Gyűrűs

105

52 Pacsa

1 748

80 Zalaszentgyörgy

25 Hagyárosbörönd

315

53 Padár

127

81 Zalaszentiván

26 Hottó

331

54 Pálfiszeg

164

82 Zalaszentlőrinc

287

27 Iborfia

12

55 Pethőhenye

452

83 Zalaszentmihály

1 028

28 Kávás

254

56 Petrikeresztúr

379

84 Zalatárnok
ÖSSZESEN

426
1 061

658
102 851

Forrás: Saját szerkesztés, adatok: Kormányhivatalok weboldala, Zala megyei
önkormányzatok adatai és elérhetőségei
2015.05.20.http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=19&type=101#!DocumentBrowse
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A települések lakosságszám szerinti összetétele a következő:
•
•
•
•

1000 fő felett: 13 település
500-999 fő: 17 település
100-499 fő: 46 település
100 fő alatti: 8 település

15 %
20 %
55 %
10 %

A járás jellemzően aprófalvas szerkezetű, hiszen a települések 65%-a 500 fő alatti
lakosságszámú, 10%-a pedig törpefalu, azaz lakosságszáma nem éri el a 100 főt. Mind
demográfiai, gazdasági, mind egyéb tényezőket tekintve észrevehetően nagy a kontraszt a
megyeszékhely és az azt körülvevő törpe- és aprófalvak között.

II. 1.3. Munkanélküliségi adatok
A járás átlagos munkanélküliségi rátája a 2014. december 31-i adatok szerint 9 %, amely a
megyei átlagnál (10,1%) alacsonyabb. Ez annak tudható be, hogy Zalaegerszegen, mint
megyeszékhelyen összpontosul a vidéki lakosság foglalkoztatása. A járásban a nyilvántartott
álláskeresők száma a 2. sz. táblázat szerint alakult Zala megyében. Az adatokból látható, hogy
mind a megyében, mind a zalaegerszegi járásban a munkanélküliség folyamatosan
csökkenő tendenciát mutat.
2.sz.táblázat: A nyilvántartott álláskeresők átlagos száma és aránya a megyében, 2013.,
2014. I.félév
Megnevezés

Nyilvántartott álláskeresők, fő
2013.

2014.

I. félév

I. félév

Változás,
%

Álláskeresők aránya, %
2013.

2014.

Változás,

I. félév

I. félév

%-pont

Keszthely

2 415

1 870

-22,6

11,7

8,3

-3,4

Lenti

1 101

771

-30,0

11,0

8,8

-2,2

Nagykanizsa

5 627

4 285

-23,8

15,0

11,9

-3,1

Zalaegerszeg

5 984

4 445

-25,7

12,3

9,0

-3,3

Zalaszentgrót

1 217

832

-31,6

15,8

12,0

-3,8

Letenye

1 331

995

-25,2

17,3

14,3

-3,0

17 675

13 198

-25,3

13,4

10,1

-3,3

Zala összesen

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat weboldala, Zala megye 2014. III. negyedév,
2015.05.07.,http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=afsz_negyedev_mu
nkaero_megyei_2014IIIne
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13 évvel ezelőtt Zala megyéből a Nyugat-Dunántúli Régióban foglalkoztatottak 29%-a került
ki, amely arány minimális eltérésekkel napjainkig megmaradt. Kevesebb, mint egyéves
időintervallumot vizsgálva azonban a számok jelentős eltéréseket mutatnak. A járást
meghatározó, egyik legnagyobb foglalkoztatói ágban, az elektronikai iparban (is) érzékelhető
piaci mozgások miatt a foglalkoztatotti létszám időszakosan (akár hónapokra) 3-4%-kal is
csökken.
Zala a gazdasági mutatókat tekintve a többi megyéhez viszonyítva a középmezőnyben
helyezkedik el. 2012. I. félévének végén a megyében a regisztrált vállalkozások száma 48,6
ezer volt, ebből 11,9 ezer volt a társas és 36,7 ezer az egyéni vállalkozás. Az ezer lakosra jutó
vállalkozások száma 170, ami a 8. legmagasabb a megyék között. (Első Magyar-Dán Termelő
Iskola Alapítvány, Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, Zalaegerszegi
Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciuma, 2010.)
A munkaerő-piaci tendenciákat vizsgálva, a járás 2010-ben foglalkoztatási mélypontra került,
ebből következően a munkanélküliség csúcspontra jutott. 2011-ben lényegesen javultak a
foglalkoztatási mutatók, és a 2012. II. negyedévi változások ellenére a foglalkoztatottak
száma magasabb, a munkanélkülieké alacsonyabb lett a két évvel korábbinál. 2013-2014.
években folyamatosan fejlődés mutatható a foglalkoztatás alakulásában, de hozzá kell tenni,
hogy ezen a közfoglalkoztatási statisztikák nagyban javítottak. 2014-ben 367 fő kapcsolódott
be a közfoglalkoztatásba.(Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft., 2010-2014.)
2013-raaz álláskeresők átlagos aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva a 2011.
évi 11,7%-ról minimálisan, 11,6%-ra mérséklődött, 2014-re ez az arány 10,8 %, volt.
Napjainkban 71.998 fő munkavállalási korúra 3.719 fő nyilvántartott álláskereső jut, így ez az
arány mindössze 5,1 %. ((Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány, Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciuma, 2010.))
A zalaegerszegi járásban regisztrált vállalkozások főtevékenység szerinti struktúrája egyaránt
magán hordozza a fejlett piacgazdaságra jellemző viszonyokat és a térségi adottságok és
lehetőségek jegyeit. Összességében kétharmaduk szolgáltatási feladatok nyújtására,
egyharmaduk pedig valamilyen termelő tevékenység végzésére jött létre.
A gazdaságban és a társadalomban lezajlott folyamatok következtében jelentősen módosult az
elmúlt két évtizedben a népesség gazdasági aktivitása. Szűkült a munkaerőpiac, módosult a
foglalkoztatás struktúrája, és megjelent a munkanélküliség. A kedvezőtlen demográfiai
folyamatok miatt csökkent a munkaerő-utánpótlást biztosító fiatalkorúak száma. A folyamatos
öregedés és a korai nyugdíjazás lehetőségeinek megteremtődése pedig az inaktívak
állományát szélesítette ki, növelve ezzel együtt a társadalomra háruló terheket is.
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Piaci viszonyok között a munkanélküliség szintje elsősorban a gazdasági folyamatok
függvénye, amelyet jelentősen befolyásolhatnak a központi és helyi szabályozások,
intézkedések.
2014-ben a vállalatok közel 40%-a tapasztalta, hogy nehezen talál megfelelő szakembert. Az
elsődleges kiválasztási szempontok között szerepelt a megfelelő szakmai nyelvismeret, és az
önálló munkavégzés képessége. A vállalatok döntő többsége még mindig személyes
kapcsolatok alapján keresett új, az előbbi kritériumoknak megfelelő munkaerőt, ám ez a
módszer sokszor nem vezetett eredményre. Meg kell jegyezni, hogy munkaerő-kölcsönzés
adta lehetőségekkel csak a nagyobb létszámú vállalatok élnek.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013., 2014. és 2015. első negyedévére vonatkozó KSH
jelentésekben foglalt adatait összesíti a3. sz. táblázat. Kutatásunk során megállapítottuk, hogy
a regisztrált álláskeresők száma tendenciózus csökkenést mutat.
3.sz. táblázat: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város regisztrált álláskeresőinek nemek
szerinti megoszlása

Időszak

Regisztrált
munkanélküli
férfiak száma (fő)

Regisztrált
munkanélküli
nők száma (fő)

Regisztrált
álláskeresők száma
összesen (fő)

Nők
aránya
(%)

2013. 1.
negyedév

1784

1649

3433

48%

2014. 1.
negyedév

1329

1108

2437

45%

2015. 1.
1024
negyedév
Forrás: Saját szerkesztés, TEIR
Minisztérium adatai alapján, 2015.

KSH

921
1945
47%
Metaadatbázislekérdező: Nemzetgazdasági

A regisztrált álláskeresők nemek szerinti megoszlása alapján feltártuk, hogy a regisztrált
munkanélküli nők aránya 45 és 48 % között mozgott az utolsó 3 év első negyedévében,
így lényeges elmozdulás, arányváltozás a nők-férfiak tekintetében nem történt. Arra
vonatkozóan, hogy közülük mennyi a kisgyermekes anyuka, sajnos nem áll rendelkezésre
adat.
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II.1.4. Zalaegerszegi járás bölcsődei intézményi ellátottsága
A Zalaegerszegi Járás területén - amely 84 települést foglal magában - összesen 4 bölcsőde
működik (ebből a zalaegerszegi 4 telephellyel):
1. Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék:
• Cseperedő Bölcsőde, Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25.
• Tipegő Bölcsőde, Zalaegerszeg, Kis u. 8
• Napsugár Bölcsőde, Zalaegerszeg, Napsugár u. 32.
• Űrhajós Bölcsőde, Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2.
2. Micimackó Bölcsőde,Bagod, Deák u. 4.
3. Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda,Teskánd, Rákóczi F. u. 31.
4. Cseperedő Bölcsőde, Zalaszentiván, Hunyadi u. 2/c
A négy bölcsődéből 1 Zalaegerszegen (4 tagintézménnyel), 3 pedig Zalaegerszegtől északra
eső 3 településen található, ahogy a 4. sz. ábra is mutatja (ház ikonnal jelölt helyeken
találhatók az intézmények). Ez azt jelenti, hogy a járás Zalaegerszegtől délre eső részén
egyetlen bölcsőde sem működik, ami komoly problémákat jelent az ott élő, gyermeket
vállaló szülők számára.
4. sz. ábra: Zalaegerszegi Járás bölcsődéinek elhelyezkedése

Forrás: Saját szerkesztés,Járások információs portálja térkép használatával, 2015.
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A térképen jól látható, hogy a Zalaegerszegtől délre eső területen a bölcsődék hiánya
miatt a kistelepüléseken élő kisgyermekes szülők - különösen a nők – legnagyobb része
nem tud munkát vállalni a gyermeke 3 éves koráig, amíg az óvodás korhatárt el nem éri.
Fenti állítás alátámasztása céljából településenként megvizsgáltuk a 2013. évi állandó
népességből a 0-2 éves korú és a 3 éves korú gyermekek számát, akik a bölcsődék potenciális
ellátottjai (2014. évi KSH adat még nem áll rendelkezésre). A létszámadatokat a 4.sz. táblázat
tartalmazza.
4.sz. táblázat: Állandó népességből a 0-3 éves korú gyermekek száma 2013. évben

Település
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte

2013. évi
Állandó
népességből
a 0-2
évesek
száma (fő)

2013. évi
Állandó
népességből
a 3 évesek
száma (fő) Település

2013. évi
Állandó
népességből
a 0-2
évesek
száma (fő)

2013. évi
Állandó
népességből
a 3 évesek
száma (fő)

10

5 Nemeshetés

6

0

0

0 Nemesrádó

11

2

11

4 Nemessándorháza

10

3

5

2 Nemesszentandrás

8

1

Bagod

26

14 Németfalu

2

1

Bak

33

15 Orbányosfa

5

1

Baktüttös

12

4 Ormándlak

1

5

Becsvölgye

20

9 Ozmánbük

8

0

Bezeréd

0

2 Pacsa

34

14

Bocfölde

35

8 Padár

3

1

Boncodfölde

12

8 Pálfiszeg

2

0

Böde

14

0 Pethőhenye

12

5

Búcsúszentlászló

23

7 Petrikeresztúr

9

4

Csatár

13

5 Pókaszepetk

24

4

14

5

Csertalakos

4

0 Pölöske

Csonkahegyhát

9

1 Pusztaederics

4

0

Csöde

0

0 Pusztaszentlászló

6

4

Dobronhegy

4

2 Salomvár

9

5

Egervár

29

6 Sárhida

25

7

Gellénháza

31

6 Söjtör

39

13

Gombosszeg

1

1 Szentkozmadombja

0

0

Gősfa

8

4 Szentpéterfölde

3

2

28

Gutorfölde

10

3 Szentpéterúr

44

14

30

6

Gyűrűs

5

0 Teskánd

Hagyárosbörönd

9

6 Tilaj

3

1

Hottó

5

1 Tófej

19

3

Iborfia

0

0 Vasboldogasszony

14

2

Kávás

6

0 Vaspör

1

1

4 Vöckönd

6

0

1 Zalaboldogfa

9

2

14

6

Kemendollár

17

Keménfa

1

Kisbucsa

14

Kiskutas

6

2 Zalaegerszeg

1369

459

Kispáli

10

2 Zalaháshágy

11

5

Kustánszeg

11

1 Zalaigrice

2

1

9

1

65

27

9

3

3 Zalaszentiván

20

8

3 Zalacséb

Lakhegy

6

6 Zalaistvánd

Lickóvadamos

3

0 Zalalövő

Milejszeg

12

Misefa

7

3 Zalaszentgyörgy

Nagykapornak

22

7 Zalaszentlőrinc

10

2

Nagykutas

14

8 Zalaszentmihály

23

3

Nagylengyel

11

3 Zalatárnok

18

4

Nagypáli
Nemesapáti

19
18

9 Összesen
2417
7
2013. évben 0-3 éves korú lakos
(fő) járás összesen:

797

3214

Forrás: Saját szerkesztés, TEIR KSH TSTAR adatok alapján, 2015.
Az egyes bölcsődékből bekértük az intézményi férőhelyi adatokat, amely 2013. óta nem
változott, így relevánsan összevethető a potenciális ellátotti számmal.

II.1.4.1. Bölcsődék Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban
Zalaegerszegen a Petőfi utcai, mai nevén Cseperedő bölcsőde 1974-ben nyitotta meg kapuit
80 férőhellyel. 1996-óta az Zalaegerszegi Egyesített bölcsődék elnevezésű intézmény 4
tagintézménnyel, összesen 280 férőhellyel működött. A 2010-ben jóváhagyott férőhelybővítés
következtében 2011-től az alábbiak szerint alakult a bölcsődék befogadó képessége
(Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék, Zalaegerszeg, 2014.):


Cseperedő Bölcsőde
Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25.
férőhely: 96 fő
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Tipegő Bölcsőde
Telephely: Zalaegerszeg, Kis u. 8.
férőhely: 82 fő



Napsugár Bölcsőde
Telephely: Zalaegerszeg, Napsugár u. 32.
férőhely: 110 fő



Űrhajós Bölcsőde
Telephely: Űrhajós u. 2.
férőhely: 108 fő a 2013-ban történt férőhelybővülést követően (Zalaegerszegi
Egyesített Bölcsődék, 2013.)

Így a 4 bölcsőde összesen 396 kisgyermek befogadására képes. Az intézmény fenntartója
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A tagbölcsődék közötti arányok évről-évre változóak, ebben tendenciák, vagy trendek nem
figyelhetőek meg, talán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számában egy
egyenletes, enyhe csökkenés mutatkozik. (Dr.Rosta - Zimborás-Mészáros, 2014.)

A fenti bölcsődék mellett 2013. évben 7 családi napközi működött a városban, melyekben 43
engedélyezett férőhelyen, összesen 29 gyermek napközbeni gondozását/felügyeletét látták
el.(KSH, 2012.)
Zalaegerszeg állandó népességszáma a 2013. évi TEIR adatok szerint 59275 fő, melyből a 0-2
évesek száma 1369 fő, a 3 évesek száma 459 fő a 4.sz. táblázat adatai alapján. Így ennek a
korosztálynak a létszáma 1828 fő, amely a lakosság 3,1 %-át teszi ki. Ha összevetjük a
bölcsődei és családi napközi férőhelyek számát a bölcsődés korú gyermekek számával,
látható, hogy 1828 fő 0-3 éves korú kisgyermekre 439 férőhely kínálkozik. Elméletileg 1389
kisgyermek számára nem lett volna férőhely 0 és 3 éves kor között, amennyiben szüleik
bölcsődébe szerették volna járatni őket. Ugyanakkor – ha csak a bölcsődéket nézzük – a
korosztály 20 %-a számára biztosított a bölcsődei ellátás, ami lényegesen meghaladja az
országos átlagot. (Minden ellátási formát beleszámítva 2014-ben ez a szám országosan16,8 %
volt.)
A tényleges létszámadatokat megvizsgálva azonban más eredményt kapunk. Az 5.sz.
táblázat – amely a decemberben a bölcsődékbe beírt gyermekek létszám adatainak alakulását
tartalmazza - adatai alapján megállapítható, hogy a beíratott gyermekek száma a vizsgált
időszakban nem érte el a maximális férőhelyszámot (396 fő), sem az összesített, sem az
egyes bölcsődék szintjén. Ez azonban annak tudható be, hogy a bölcsődék működési
módja jelentősen eltér a közoktatási intézmények működési módjától.
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A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék bölcsődéiben évente május hónapban történik a
gyerekek felvétele a következő nevelési-gondozási évre. Ekkorra a bölcsődevezetők már
tudják az óvodába menő gyermekek számát, az ő megüresedő férőhelyeikre vehetők fel az
újonnan érkezők, vagyis azok a gyermekek, akiknek bölcsődei elhelyezését a szülők a
következő gondozási évben tervezik (sok esetben ez 8-10 hónapra történő előretervezést
jelent).
Szeptemberben nagy számban távoznak óvodába a gyermekek egyszerre, a bölcsődék
feltöltése pedig folyamatosan történik a szakmai szabályok szerint: két hetes beszoktatás, és
egy szobába egyszerre maximum 2 gyerek szokik be. Ezért figyelhető meg a bölcsődék
kihasználtságában és feltöltöttségében évről-évre az a tendencia, hogy soha nincs
egyenletes feltöltöttség, kihasználtság, hanem a szeptemberi legalacsonyabb feltöltöttség
(50-70%) folyamatosan növekszik májusig (ahogy folyamatosan szoktatják be a
gyerekeket), onnantól kezdve stagnál, majd a nyári leállások időpontjától függően
egyenletesen csökken szeptemberig.
A bölcsődékbe folyamatosan érkeznek a gyermekek az év során, ám a kimenet már nem ilyen
folyamatos, hanem elakad október hónapban a nagyszámú szeptemberi távozás után. Tehát
amíg a bölcsődébe érkezés folyamatosan történik, addig a bölcsődéből való távozás egy
időpontban, szeptemberben történik nagy számban, ami a bölcsődék feltöltöttségét sok
esetben a felére visszaveti. A felvételek tekintetében tehát a bölcsődék kénytelenek a
közoktatási rendszer tanévéhez is alkalmazkodni, holott a gyermekek bölcsődébe érkezését
születési időpontjuk határozza meg, hiszen még mindig jellemzően a gyermek 2. életéve
betöltésekor – a GYED lejárta után – kérik a szülők a bölcsődei ellátást (a bölcsődések 8085%-a). Tapasztalataink azt is mutatták, hogy a fentiek miatt jelentős hátrányt
szenvednek azok a családok, ahol a gyermekek a tavaszi, nyári hónapokban születtek, és
a szülők ekkor szeretnék megkezdeni a bölcsődei ellátás igénybe vételét.(Zalaegerszegi
Egyesített bölcsődék, 2013.)
A felvételi könyvek forgalmi adatai mutatják meg, hogy januártól decemberig hány
gyermek nevelését – gondozását végezték az adott évben a bölcsődékben. AZalaegerszegi
Egyesített bölcsődékben az elmúlt években ez a szám az alábbiak szerint alakult:









2014-ben: 620 gyermek
2013-ban: 581 gyermek
2012-ben: 610 gyermek
2011-ben: 650 gyermek
2010-ben: 671 gyermek
2009-ben: 648 gyermek
2008-ban: 708 gyermek
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5.sz.táblázat: A zalaegerszegi bölcsődékbe beíratott gyermekek létszám adatai (fő)
december 31-én
Terület

2013. évi
adatok
(fő)

2014. évi
adatok
(fő)

A bölcsődébe jelentkezett, de férőhely hiányában fel
nem vett gyermekek száma az év során (összesen)

1

0

A beíratott gyermekek száma december 31-én

300

330

A beíratott 0-5 hónapos gyermekek száma

0

0

A beíratott 6-11 hónapos gyermekek száma
A beíratott 12-17 hónapos gyermekek száma
A beíratott 18-23 hónapos gyermekek száma
A beíratott 24-29 hónapos gyermekek száma
A beíratott 30-35 hónapos gyermekek száma
A beíratott 36 hónapos és idősebb gyermekek száma
Bölcsődei csoportok száma összesen (db)
Bölcsődével integráltan működő családi napköziben
gondozott gyermekek száma (fő)
Időszakos gyermekfelügyeletet (a bölcsődében
működtetett) igénybe vevő gyermekek száma (fő)

1
7
26
123
104
39
30

0
14
45
87
138
46
30

0

0

54

35

Zalaegerszeg

Forrás: Zalaegerszegi Egyesített BölcsődékAdatlap a 2013. és 2014. évi beszámolóhoz,
Zalaegerszeg
Tehát a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődékbe a december 31-i állapot szerint 2013-ban 300
gyermeket, 2014-ben 330 gyermeket írattak be. Valójában azonban a forgalmi adatok alapján
2013-ban 581, 2014-ben 620 gyermek járt a bölcsődékbe (nem egyidejűleg). A bölcsődék így
folyamatosan teljes kapacitáskihasználtság mellett működnek.
A 6.sz. táblázat a zalaegerszegi bölcsődékbe beíratott gyermekek életkor szerinti
létszámadataiba nyer betekintést a 2014. december 31-i állapot szerint. Az életkor szerinti
adatot nem lehet a teljes évre vizsgálni (tehát minden gyermekre, aki a bölcsődébe járt az év
során), csak decemberi állapotot lehet alapul venni.
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6.sz. táblázat: A beíratott gyermekek életkor szerinti létszámadatai az egyes
bölcsődékben 2014. decemberben

6
Zalaegers hónap
zegi
os kor
bölcsődék alatt
(fő)

Űrhajós
Bölcsőde
Napsugár
Bölcsőde
Csepered
ő
Bölcsőde
Tipegő
Bölcsőde
Összesen

A
beíratot
t
42
gyerme
hónapo
kek
Férőh
Összes
s kor
száma a elyek
en (fő)
felett
férőhely száma
(fő)
ek
százalé
kában
(%)

6 – 12
hónapo
s (fő)

13 – 18
hónapo
s (fő)

19 – 24
hónapo
s (fő)

25 – 30
hónapo
s (fő)

31 – 36
hónapo
s (fő)

37 – 42
hónapo
s (fő)

0

0

9

12

35

27

8

1

92

85

108

0

0

2

10

17

30

23

0

82

75

110

0

0

3

12

35

21

10

0

81

84

96

0

0

0

11

0

60

4

0

75

91

82

0

0

14

45

87

138

45

1

330

83

396

Forrás: Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Zalaegerszeg Űrhajós, Cseperedő és Napsugár
Bölcsőde Adatlap a 2014. évi beszámolóhoz, Zalaegerszeg, 2015.
Ha a bölcsődés gyermekek életkor szerinti megoszlását vizsgáljuk a 5.sz. ábra segítségével,
akkor látható, hogy a zalaegerszegi 330 főből 138 fővel a 31-36 hónapos között korosztály
képviseli a teljes létszám 42%-át. Őket követik a 25-30 hónaposok 87 fővel, a teljes
létszám 26%-át képviselve. A 36 hónaposnál idősebbek 46-an voltak (14%), de ez a létszám
2015. szeptembertől kezdődően már minimálisra csökkenhet, hiszen 36 hónapos kortól
kötelező az óvoda. A 19-24 hónaposok a létszám 14%- át, míg a 13-18 hónaposok a teljes
létszám 4 %-át tették ki. Látható, hogy az elmúlt évben 1 évesnél fiatalabb kisgyermeket
nem írattak be a bölcsődékbe.
A gyermekek életkori megoszlása a korábbi évekhez képest jelentős elmozdulást nem mutat
az alacsonyabb életkorok felé. A GYED extra hatása még nem kimutatható, annyi
érzékelhető, hogy az évközi rendkívüli kérelmet benyújtó szülők gyermekei között magasabb
számban vannak a 12 – 18 hónapos gyermekek. Ez a csoportbeosztásokban okozott
változásokat év közben. Továbbra is legnagyobb számban a 2-3 évesek vannak jelen, a 3 év
felettiek aránya az előző évekhez képest nem változott.(Zalaegerszegi Egyesített bölcsődék,
2014.)
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5.sz. ábra: Bölcsődés gyermekek életkor szerinti megoszlása Zalaegerszegen
0%
0%
0%

6 hónapos kor alatt (fő)

4%

14%

6 – 12 hónapos (fő)

14%

13 – 18 hónapos (fő)
42%

26%

19 – 24 hónapos (fő)
25 – 30 hónapos (fő)

31 – 36 hónapos (fő)
37 – 42 hónapos (fő)
42 hónapos kor felett (fő)

Forrás: Saját szerkesztés, 2015.
A közoktatási törvény módosításai között szerepel a 3. életévtől kötelező óvodáztatás 2015.
szeptember 1-jei hatállyal. Hogy ez a bölcsődei beiratkozásokra milyen hatással lesz,
jelenleg még nem tudható, függ attól is, hogy az óvodák a megnövekedett számú
beiratkozókat maradéktalanul fel tudják-e venni. A gyermekvédelmi törvény rendezte
2015 februárjától az évvesztes gyermekek bölcsődébe való felvehetőségét, amely a
gyermekek szempontjából kedvező változás.Így hosszabb időt tölthetnek el
bölcsődében, ami életkori sajátosságaik alapján is kedvező, illetve hosszabb távra
tervezhetővé tette a bölcsődék számára a csoportokat.
II.1.4.2. Bölcsődék a járás településein
A tanulmány készítésének időpontjában Zalaegerszegtől északra további 3 településen
működik bölcsőde a zalaegerszegi járás területén, amelyek a következők:


Micimackó Bölcsőde
Bagod, Deák u. 4.
férőhely: 12 fő



Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda
Teskánd, Rákóczi F. u. 31.
férőhely: 14 fő



Cseperedő Bölcsőde
Zalaszentiván, Hunyadi u. 2/c
férőhely: 26 fő
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A 7. sz. táblázat a Bagod, Teskánd, Zalaszentiván települések bölcsődéibe beíratott
gyermekek életkor szerinti létszámadataiba nyer betekintést a 2014. december 31-i állapot
alapján.
7. sz. táblázat: Bagod, Teskánd, Zalaszentiván települések bölcsődéibe beíratott
gyermekek létszám adatai (fő) december 31-én
Vizsgált időszak
Terület

2013.
2014.
évi
évi
adatok adatok
(fő)
(fő)
Bagod

2013.
2014.
évi
évi
adatok adatok
(fő)
(fő)
Zalaszentiván

2013.
2014.
évi
évi
adatok adatok
(fő)
(fő)
Teskánd

2013.
2014.
évi
évi
adatok adatok
(fő)
(fő)
Összesen

A bölcsődébe jelentkezett,
de férőhely hiányában fel
nem vett gyermekek száma
az év során (összesen)

0

0

0

0

3

4

3

4

A beíratott gyermekek
száma december 31-én

11

9

16

14

14

13

41

36

A beíratott 0-5 hónapos
gyermekek száma

0

0

0

0

0

0

0

0

A beíratott 6-11 hónapos
gyermekek száma

0

0

0

0

0

0

0

0

A beíratott 12-17 hónapos
gyermekek száma

0

0

0

0

0

0

0

0

A beíratott 18-23 hónapos
gyermekek száma

0

0

2

2

3

2

5

4

A beíratott 24-29 hónapos
gyermekek száma

4

7

10

10

4

6

18

23

A beíratott 30-35 hónapos
gyermekek száma

2

0

4

2

7

5

13

7

A beíratott 36 hónapos és
idősebb gyermekek száma

5

2

0

0

0

0

5

2

Bölcsődei csoportok száma
összesen (db)

1

1

2

2

2

2

5

5

Bölcsődével integráltan
működő családi
napköziben gondozott
gyermekek száma (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

Időszakos
gyermekfelügyeletet (a
bölcsődében működtetett)
igénybe vevő gyermekek
száma (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

Forrás: Bagodi Micimackó Bölcsőde, Teskándi Csukás István Bölcsőde és Zalaszentiváni
Cseperedő Bölcsőde Adatlapok a 2013. és 2014. évi beszámolóhoz
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A 8. sz. táblázat a Bagod, Teskánd, Zalaszentiván települések bölcsődéibe beíratott
gyermekek életkor szerinti létszámadataiba nyer betekintést a 2014. december 31-i állapot
alapján.
8. sz. táblázat: Bagod, Teskánd, Zalaszentiván települések bölcsődéibe beíratott
gyermekek életkor szerinti létszámadatai (2014. decemberi adat)
A beíratott
42
gyermekek
13 – 18 19 – 24 25 – 30 31 – 36 37 – 42 hónapos
Férőh
Összes
száma a
hónapos hónapos hónapos hónapos hónapos
kor
elyek
en (fő) férőhelyek
(fő)
(fő)
(fő)
(fő)
(fő)
felett
száma
százalékáb
(fő)
an (%)

Bölcsődék

Micimackó
Bölcsőde (Bagod)
Zalaszentiváni
Cseperedő
Bölcsőde
(Zalaszentiván)
Csukás István
Bölcsőde
(Teskánd)
Összesen

0

0

7

0

2

0

9

75

12

0

2

10

2

0

0

14

54

26

0

4

4

5

0

0

13

93

14

0

6

21

7

2

0

36

69

52

Forrás: Bagodi Micimackó Bölcsőde, Teskándi Csukás István Bölcsőde és Zalaszentiváni
Cseperedő Bölcsőde Adatlap a 2014. évi beszámolóhoz
Ha a településeken élő bölcsődés gyermekek életkor szerinti megoszlását vizsgáljuk, a 6.sz.
ábra adatai látható, hogy a beíratott 36 gyermekből 21 fővel a 25-30 hónapos korosztály
képviseli a teljes létszám 58%-át. Őket követik a 31-36 hónaposok 7 fővel, a teljes létszám
19%-át képviselve. A 19-24 hónaposok 6-an voltak (17%), a 36 hónapnál idősebbek pedig 2en, de ez a létszám 2015. szeptembertől kezdődően már minimálisra csökkenhet, hiszen 36
hónapos kortól kötelező az óvoda. Látható, hogy az elmúlt évben 1 évesnél fiatalabb
kisgyermeket nem írattak be a települési bölcsődékbe sem.
6.sz. ábra: Bölcsődés gyermekek életkor szerinti megoszlása a három településen

13 – 18 hónapos (fő)

58,33%

19 – 24 hónapos (fő)
19,44%

25 – 30 hónapos (fő)
31 – 36 hónapos (fő)

16,67%

37 – 42 hónapos (fő)
0,00%

Forrás: Saját szerkesztés, 2015.

36

5,56%

42 hónapos kor felett (fő)

Az eredmények összefoglalásaként a bölcsis gyermekek korosztályi bontását vizsgálva
feltártuk, hogy míg Zalaegerszegen 31-36 hónapos gyermekek képviselik a legnagyobb
arányt (42%) a beíratottak között, addig a településeken a 25-30 hónaposok (58%)
teszik ki a legnagyobb létszámot. A bölcsődébe íratás tehát a kisebb településeken élők
esetében korábban megkezdődik. Egy évesnél fiatalabb gyermeket sem a zalaegerszegi,
sem a települési bölcsődékbe nem írattak be.
A 9.sz. táblázat adatai alapján látható, hogy járási szinten 448 gyermek számára kínálnak a
bölcsődék férőhelyet. A járás területén működő bölcsődékbe azonban csak 366
kisgyermeket írattak be. Így a bölcsődék összesített kihasználtsága a járás területén 82
%-os. Fontos megemlíteni azonban, hogy a járás területén nem egyenletes a bölcsődék
elhelyezkedése, hanem Zalaegerszegtől északra koncentrálódnak.
9.sz. táblázat: A beíratott gyermekek létszámadatai a kutatásban résztvevő, a
Zalaegerszegi járás területén működő bölcsődékben (2014. decemberi adat)

Bölcsődék
Űrhajós Bölcsőde
(Zalaegerszeg)
Napsugár Bölcsőde
(Zalaegerszeg)
Cseperedő Bölcsőde
(Zalaegerszeg)
Tipegő Bölcsőde
(Zalaegerszeg)
Micimackó Bölcsőde
(Bagod)

Beíratott
A beíratott
gyermekek gyermekek száma Férőhelyek
összesen
a férőhelyek
száma (fő)
(fő)
százalékában (%)
92

85

108

82

75

110

81

84

96

75

91

82

9

75

12

Zalaszentiváni
Cseperedő Bölcsőde
(Zalaszentiván)

14

54

26

Csukás István
Bölcsőde (Teskánd)

13

93

14

Összesen

366

82

448

Forrás: Saját szerkesztés Bölcsődék adatlapjai alapján, 2015.

II.1.5. Családi napközik a Zalaegerszegi járás területén
A fenti bölcsődék mellett 2013. évben (2014. évi KSH adat még nem áll rendelkezésre) 7
családi napközi működött Zalaegerszeg városban 43 férőhellyel, amelyekben összesen 29
gyermek napközbeni gondozását/felügyeletét látták el. (Központi Statisztikai Hivatal
(KSH)/Területi statisztikai adatok rendszere/2012/Egészségügy, szociális ellátás)
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A kutatás évében 2 CSANA működéséről van tudomásunk:

 Napsugár CSANA, Zalaegerszeg, Köztársaság u. 87 sz.
 Tündérkert Családi napközi és Játszóház, Zalaegerszeg, Nagycsarit u. 13/A.
A megyeszékhelyen kívül mindössze egyetlen működő Családi Napköziről van tudomásunk:
Zalalövő városban a Napfény Családi Napközi, amely 14 engedélyezett férőhellyel és egyben
ugyanennyi betöltött gyermeklétszámmal rendelkezett 2014. évben. Zalalövő város
Önkormányzata is hozzájárul a működésükhöz, kb. költségvetésük egytizedét biztosítja,
hiszen a városban önkormányzati bölcsőde nem működik.
A családi napközik létszámadatait is figyelembe véve az egyes intézménytípusok férőhelyei a
10. sz. táblázatban összesítve láthatók.
10. sz. táblázat: Intézmények létszámadatai a zalaegerszegi járásban (2014.dec)

Intézmény
Bölcsődék (7 db)
Családi napközik
Zalaegerszeg
Családi napközi
Zalalövő
Összesen

Beíratott
gyermek
összesen
(fő)

A beíratott
gyermekek száma Férőhelyek
a férőhelyek
száma (fő)
százalékában (%)

366

82

448

29

67

43

14

100

14

409

81

505

Forrás: Saját szerkesztés TEIR KSH TSTAR adatai alapján, 2015.
A kisgyermekek nappali elhelyezési lehetőségeit megvizsgálva kutatásunkban feltártuk, hogy
a Zalaegerszegi járásban működő bölcsődék és családi napközik kihasználtsága
mindössze 81%-os, összesen 409 gyermek ellátását biztosítják 505 férőhelyen a
december 31-i állapot szerint.
Ha azonban járási szinten összevetjük a potenciális bölcsődés korú kisgyermekek
számát a bölcsődei férőhelyek számával, akkor a következő eredményt kapjuk:
A 4.sz.táblázatban összegzett népességi adatok alapján a Zalaegerszegi járás területén 3214
fő 0-3 éves korú kisgyermek élt 2013. évben. Közülük 1828 Zalaegerszegen, 1386 fő pedig
a járás további 83 településén. A KSH adatbázisában nincs 0-1 éves korú lakosok számának
településenkénti vagy járási szintű vizsgálatára lehetőség, csak 0-2 éves és 3 éves korúakra,
így az összevetés objektív megítélését ez nehezíti.
A 10.sz. táblázatban összegzett intézményi férőhelyadatok alapján látható, hogy 409
kisgyermeket írattak bölcsődébe vagy családi napközibe az 505 férőhelyre 2014. évben
december 31-ig.
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Fentiek alapján megállapítható, hogy a zalaegerszegi járás 3214 fő 0-3 éves korú
gyermekére 505 bölcsődei vagy családi napközis férőhely jutott. Tehát a járás
potenciális bölcsődés gyermekeinek mindössze 16 %-a napközbeni elhelyezése
megoldott, amelyet a 7.sz.ábra szemléltet. Ez az arány az országos átlagnak felel meg.
7. sz. ábra: Bölcsődei és családi napközi férőhelyek számának és a 0-3 éves korú
gyermekek létszámának aránya a zalaegerszegi járásban, 2013.
3214
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

505

0-3 éves korú gyermekek
létszáma (fő)

bölcsődei és családi
napközi férőhely (db)

Zalaegerszegi járás

Forrás: Saját szerkesztés, 2015.
Fontos azonban az összevetésnél megjegyezni, hogy 0-1 éves korú gyermekeket a
létszámadatok alapján nem íratják bölcsődébe. A bölcsődébe iratkozott gyermekek életkor
szerinti bontásában látható, hogy döntően csak a 25 hónaposnál idősebb gyermekek
beíratására van nagy szükség, ezt támasztják alá a már bemutatott családbarát intézkedések
is, amelyek szerint a GYED a gyermek 24 hónapos koráig folyósítható. Tehát a 0-2 éves
korosztályt a 0-3 éves népesség adatokból kivéve a 4.sz. táblázat adatai alapján azt kapjuk,
hogy 797 fő (ebből 459 zalaegerszegi) 3 éves korú gyermekre 505 bölcsődei férőhely jut,
azaz a járás területén működő bölcsődék és családi napközik az összes 2 és 3 év közötti
gyermek 63 %-ának tudnak férőhelyet biztosítani, ezt szemlélteti a 8. sz. ábra.
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8. sz. ábra: Bölcsődei és családi napközi férőhelyek számának és a 3 éves korú
gyermekek létszámának aránya a zalaegerszegi járásban, 2013.
797
800
700
600
500
400
300
200
100
0

505

3éves korú gyermekek
létszáma (fő)

bölcsődei és családi
napközi férőhely (db)

Zalaegerszegi járás

Forrás: Saját szerkesztés, 2015.
A férőhelyhiány és a nem teljes éves kapacitáskihasználtság anomáliájának okai:

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város csak zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező
bölcsődés gyermekek napközbeni elhelyezését biztosítja Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) számú, a szociális szolgáltatásokról és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati
rendelete szerint, azaz más településről érkezőt nem fogadhat a 4 bölcsődéjébe.

 A Zalaegerszegi járás bölcsődéinek elhelyezkedését bemutató 3. sz. ábrán látható,
hogy a bölcsődék csak Zalaegerszegre és az attól északra eső területekre
koncentrálódnak, azaz a járás déli részén élők számára a bölcsődei ellátás
megoldatlan.

 2015 szeptemberétől hatályos a közoktatási törvény azon rendelkezése, amely 3 éves
kortól kötelezővé teszi a gyermekek óvodáztatását. A törvény hosszú évek óta
lehetőséget ad arra, hogy 2,5 éves kortól férőhely függvényében az óvodák
felvehetnek gyermekeket. Erre jellemzően a kistelepüléseken lehet példát találni
azokban az esetekben, amikor jelentős létszámhiánnyal, akár a megszűntetés
veszélyével küszködnek az intézmények.
Az 1997 évi XXXI. törvény 2015 februárjától hatályos változásai ezen a helyzeten
változtattak, hiszen lehetővé teszik, hogy a bölcsődék – így a Zalaegerszegi Egyesített
Bölcsődék is - engedélyezett férőhelyszámuk 15%-áig az ellátási területükön kívülről
érkező gyermekeket is felvehetnek.
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Szükséges tehát a bölcsődei ellátás biztosítása a járás Zalaegerszegtől délre eső
területein, akár családi napközik létrehozásával is. Fontos, hogy a családi napköziket az
önkormányzatok is támogassák, hiszen a napközik költségvetése szűkös állami
normatívákat tartalmaz, így önkormányzati hozzájárulás nélkül nagy terheket róna a szülőkre.
A jelenlegi helyzet javulását eredményezi majd a bölcsődék lehetséges formáinak
változása. A Gyermekvédelmi törvény várható módosításai kapcsán bizonyos feltételek
mellett

 a 10.000 fő lakosságlétszám alatti településeken is kötelező lesz bölcsődét működtetni
 új ellátási formák jelennek meg: mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde.
A várható rendelkezések kapcsán a kistelepüléseken is megjelenhetnek a 3 év alattiak ellátását
biztosító intézmények, amelyek működési módja nem jelent majd akkora anyagi terhet a
fenntartó kisebb önkormányzatok számára, mint a jelenleg működtetett hagyományos
bölcsődéké.
Megszűnik a családi napközik jelenleg tapasztalható működési anomáliája, hiszen a
gyermekvédelmi törvény ezt az ellátási formát – könnyebb kialakíthatósága, kevésbé szigorú
személyi és tárgyi feltételei kapcsán – szolgáltatáshiányos kistelepülésekre „találta ki”, ahol
nem megoldott a 20 hetestől akár 14 éves korig bezárólag a gyermekek napközbeni
felügyelete. Ezzel szemben a családi napközik nagyobb számban a városokban – bújtatott
magánbölcsőde, magánóvoda formájában – jelentek meg. Azokon a településeken, ahol a
bölcsődétől az óvodán át az iskolai napköziig megoldott a gyermekek napközbeni felügyelete.
Szolgáltatásaikat magas státuszú családoknak kínálják, hiszen a sok esetben rendkívül
magas térítési díjat csak ők tudják megfizetni.
A gyermekvédelmi törvény várható módosításai tehát ezt az anomáliát is rendezik, illetve
újabb, a kistelepülések számára is fenntartható ellátási formákat vezetnek be.
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II. 2. Kérdőíves felmérés tapasztalatai
II.2.1. A vizsgált minta jellemzői, szociális helyzete
A kérdőíves megkérdezés során 7 bölcsődében – 4 zalaegerszegi és 3 települési - végeztek
véleménykérést kérdezőbiztosok. A lekérdezés eredményeképpen 274 db kérdőív kitöltése
és/vagy visszaküldése 530 szülő által sikeresen megtörtént.
Kitöltött kérdőívek (válaszadók) lakóhelyek szerinti megoszlása a 9.sz. ábrában százalékosan
összefoglalva is látható:


Zalaegerszeg (4 bölcsőde)



Bagod és környéke

4 db



Teskánd és környéke

11db



Zalaszentiván és környéke

9 db

250 db

9.sz. ábra: A válaszadók lakóhely szerinti megoszlása

2% 4%

3%

Zalaegerszeg
Bagod
Teskánd
91%

Zalaszentiván

Forrás: saját szerkesztés, 2015.

A válaszadók nemek szerinti összetétele a következők szerint alakult:
A teljes minta 530 főből állt, a kérdőív kitöltésekor külön oszlopokban (de egy íven) kaptuk
meg az édesanyák és az édesapák válaszait. A visszaérkezett 530 kérdőívben 274 fő nő, 256
fő férfi adott választ, akik gyermeke bölcsődébe jár. A 10.sz. ábrán látható, hogy az összes
válaszadó 51,7 % anya, és 48,3 % apa, így kijelenthetjük, hogy az apák is meglehetősen
aktívak voltak a válaszadásban.
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10.sz. ábra: A válaszadók nemek szerinti megoszlása

APA
48%

ANYA
52%

Forrás: Saját szerkesztés, 2015.

A továbbiakban az elemzést a tanulmányunk 2. sz . melléklete – SPSS eredménytáblák kiértékelésén keresztül végezzük, a mellékletben található táblázatok megegyező
számára és jelére való hivatkozással.
k1.1 Megkérdezettek életkora ANYA
A megkérdezett anyák legtöbben a 26-35 éves korosztályból (59,9 % 164 fő) kerülnek ki,
valamint a 36-45 éves (31,4% 86 fő) korosztály aránya magas. Kisebb arányú a 18-25 évesek
száma, 23 fő 8,4 %, míg a 46 év feletti anyák aránya 0,4 %, összesen 1 fő a válaszadók közül.
k1.2 Megkérdezettek életkora APA
A megkérdezett apák legtöbben a 36-45 éves korosztályból kerülnek ki (122 fő, 47,7 %),
valamint a 26-35 éves korosztályból (100 fő 39,1 %). Kisebb arányú a 18-25 év közöttiek
aránya, 21 fő 8,2 %, azonban a nőkhöz képest magasabb a 46 év feletti apák aránya, 13 fő 5,1
%.
k2.1 Megkérdezettek iskolai végzettsége ANYA
A kérdőív kitért az iskolai végzettségre is, ennek alapján a megkérdezett anyák 53,6 %-a 147 fő - felsőfokú, 110 fő 40,1 % középfokú végzettségű. Alapfokú végzettséggel 9 fő 3,3 %
rendelkezik, míg 6 fő 2,2 % jelezte, hogy jelenleg is tanul.
k2.1 Megkérdezettek iskolai végzettsége APA
Az iskolai végzettség kérdésre a megkérdezett apák 56,5 %-a - 144 fő - válaszolta, hogy
középfokú végzettségű, 38,4 % - 98 fő - felsőfokú, 3,1 % -8 fő- alapfokú végzettségű. 4 fő
jelezte, hogy jelenleg is tanul, ők a megkérdezettek 1,6 %-át jelentik.
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k3.1 Megkérdezettek munkaerő-piaci státusza ANYA
Munkaerő-piaci státusz szempontjából az anyák 73,7 %-a, 202 fő alkalmazott,10,9 %, 30 fő
vezető, 17 fő 6,2 % vállalkozó, 11 fő 4 % főállású anya, míg 11 fő 3,6 % csak álláskereső.
k3.1 Megkérdezettek munkaerő-piaci státusza APA
A megkérdezett apák közül 164 fő alkalmazottként dolgozik (64,1%), 44 fő vállalkozó
(17,2%), 39 fő (15,2 %) vezető, míg 8 fő (3,1 %) álláskereső, és 1 fő főállású apa.
k5.1 Háztartásban élő családtagok száma SZÜLŐ
A háztartásokban élők számát vizsgáltuk, ennek alapján a válaszadók 88,7%-a (530 főből
470 fő) él kétszülős családban (anya-apa), az elvált, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő 60
fő, azaz egyszülős háztartásban él a válaszadók 11,3 %-a.
k5.2 Háztartásban élő családtagok száma GYERMEK 0-3 éves
A háztartásban élő 0-3 éves korú gyermekek arányát tekintve az 530 fő válasza alapján 87 %uknak van 1 gyermeke 0-3 éves kor között (462 válaszadónál), míg 68 válaszadó, - a
megkérdezettek 13%-a 2 fő 0-3 éves korú gyermeket nevel. A válaszadók 100%-ának tehát
van 0-3 éves korú gyermeke, hiszen bölcsődés gyermekek szüleinek lekérdezését végeztük.
k5.3 Háztartásban élő családtagok száma GYERMEK 4-6 éves
A megkérdezett 530 fő háztartásában a 4-6 éves korú gyermekek aránya: 71 háztartásban
(13,4%) 1 fő, és 4 háztartásban (0,8%) él 2 fő 4-6 éves gyermek is. A válaszadók 14%- ának
van legalább egy 4-6 éves korú gyermeke.
k5.4 Háztartásban élő családtagok száma GYERMEK 7-14 éves
A megkérdezettek közül 41 fő (7,7%) nyilatkozta azt, hogy egy 7-14 éves korú gyermeket
nevel, 11 fő (2,1%) családjában 2 fő 7-14 éves korú gyermek él. 2 család esetében 3 fő 7-14
éves gyermek él együtt a családdal, míg 1 fő esetében fordul elő, hogy a bölcsődés korú
gyermeken kívül 4 fő 7-14 éves korú gyermeket is nevelnek. A válaszadók 10 %-ának van
tehát legalább egy 7-14 éves korú gyermeke.
k5.5 Háztartásban élő családtagok száma GYERMEK 14-18 éves
A válaszadók közül a bölcsis korú gyermeken kívül 5 családban él együtt 14-18 éves
gyermek, és 2 családdal 2 fő 14-18 éves gyermek. A válaszadók mindössze 1,3 %-ának van
legalább egy 14-18 éves korú gyermeke.
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k5.6 Háztartásban élő családtagok száma GYERMEK 18 év felett
A válaszadó közül a bölcsis korú gyermeken kívül 7 családban él együtt 18 év feletti gyermek
is, és 1 családban 2 fő 18 év feletti gyermek. A válaszadók mindössze 1,5 %-ának van
legalább egy 18 év feletti gyermeke.
k5.7 Háztartásban élő családtagok száma NAGYSZÜLŐ
A kérdésre összesen 36 fő válaszolt, ennek alapján 20 családdal él együtt 1 fő nagyszülő, és
16 családdal 2 fő nagyszülő. Ez a megkérdezett 530 főhöz képes elég alacsony arány,
mindössze 6,8 %. Feltártuk, hogy a vizsgált mintában már nem jellemző több generáció
együtt élése, a válaszadók mindössze 7 %-a él együtt egy vagy két nagyszülővel.
k5.8 Háztartásban élő családtagok száma ROKON
A megkérdezettek közül 8 család válaszolt úgy, hogy egyéb családtag/rokon él velük együtt.
Ennek alapján 6 válasz szerint 1 fő, míg 2 válasz esetén 2 fő egyéb családtag/rokonnal teljes a
háztartás. Ez a megkérdezett 530 főhöz képes elég alacsony arány, mindössze 1,5 %. A
rokonokkal való együttélés sem jellemző a megkérdezettek körében.
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II.2.2. Családi pénzkereseti modellek és gyermekelhelyezés lehetőségei
k6.1 Melyik pénzkereseti modellt tartja a legideálisabbnak? ANYA
A megkérdezett anyák válasza, arra a kérdésre, hogy melyik pénzkereseti modellt tartja
legideálisabbnak, 47,7 %-ban a vezető válasz az- 124 fő válasza alapján -, hogy „a nő is
dolgozik, de csak részmunkaidőben, hogy a családot el tudja látni” modell. Ezt követi 99 fő
válasza alapján (38,1%) az, hogy mindkét szülő teljes munkaidőben dolgozik, és megosztják
az otthoni feladatokat. Ezt követően 19 fő válasza alapján (7,3%) a nőnek az első gyermek
megszületéséig kellene dolgoznia, utána pedig otthon maradhatna nevelni a gyermeket. A
további válaszok alacsony arányban kerültek megjelölésre, csupán 9 fő (3,5%) gondol egyéb
ideális megoldást, 6 fő (2,3%) szerint a férfi keresete elég a megélhetéshez. Az anyák döntő
többsége - 48%-a tehát nem szeretne otthon maradni - szeretne dolgozni -, de azt tartaná
ideálisnak, ha a részmunkaidőben dolgozhatna.
k6.2 Melyik pénzkereseti modellt tartja a legideálisabbnak? APA
Az apák válaszainak 37,6%-os többsége (86 fő válasza) alapján is a legideálisabbnak tartott
pénzkereseti modell az, ha a nő is dolgozik, de csak részmunkaidőben. A következő
legnépszerűbb körükben - 77 fő (33,6%) válasza szerint - mindkét szülőnek teljes állásban
kellene dolgoznia, megosztva a feladatokat. 33 fő (14,4%) szerint a nő csak az első gyermek
megszületéséig dolgozzon, 27 fő (11,8 %) szerint a férfi keresetének elégnek kellene lennie a
család eltartásához, míg 4 fő (1,7%) ezen válaszokon kívül egyéb megoldást javasolna. Az
apák közül legtöbben (38%) ugyanazt szeretnék, mint az anyák, hogy az édesanyák
részmunkaidőben dolgozzanak. Az apák közül az anyák arányánál (38%) kevesebben
(34%-uk) vannak azon a véleményen, hogy mindkét szülő dolgozzon teljes munkaidőben.
Az apák közül az anyáknál többen tartanák ideálisnak, ha csak a férfi dolgozna a
családban, vagy a nő csak az első gyermek születéséig dolgozna, utána nem.
k7.1 Melyik pénzkereseti modell jellemző az ön családjára ANYA?
Megkérdeztük, hogy milyen kereseti modellben dolgoznak a szülők. Az anyák válaszai
alapján 86,7%-uk teljes munkaidőben dolgozik. Közülük 59,5 % Zalaegerszegen, 21,1% más
településen és 6,1% külföldön. A részmunkaidőben dolgozók aránya mindössze 10,5%,
közülük 4 órában 4%, 6 órában 6,5%-uk dolgozik. A megkérdezettek 6%-a volt álláskereső. A
bölcsődés korú gyermekek anyukáinak tehát 87%-a 8 órában dolgozik, emellett kell
megoldania a gyermekneveléssel, háztartással összefüggő feladatait. Mindössze 10%
dolgozik részmunkaidőben, amely európai viszonylatban rendkívül alacsony arány.
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k7.2 Melyik pénzkereseti modell jellemző az ön családjára APA?
A megkérdezett apák válaszai alapján 89,5%-uk dolgozik teljes munkaidőben. Közülük 39 %
Zalaegerszegen, 40,7% más településen és 9,8 % külföldön. A részmunkaidőben dolgozók
aránya 9,7 %, közülük 4 órában 7,3%, 6 órában 2,4%-uk dolgozik. A megkérdezettek 1%-a
volt álláskereső. Kutatásunkban tehát feltártuk, hogy az apák mobilabbak, az anyáknál
nagyobb arányban dolgoznak Zalaegerszegen kívül és külföldön. Ami szembetűnő, hogy
minden 10. bölcsődés gyermek édesapja külföldön dolgozik, amely fontos szempont a
családok életének alakulásában, a mindennapok szervezésében, a gyermek körüli
teendők ellátásában.
k8.1 Mennyi ideig kellene otthon maradnia a szülőnek szülés után? ANYA
Kutattuk a szülés utáni otthon töltött idő tartamát is. Ennek alapján azt kérdeztük meg
mindkét szülőtől, hogy mennyi időt tartana ideálisnak az otthoni tartózkodásra. Ennek alapján
az anyák válaszai szerint a legideálisabb - 64,9% szerint -2-3 év lenne (157 fő), 1,5-2 év 59 fő
szerint (24,4%). A további időtartamok eléggé megoszlanak, 6-12 hónap lenne ideális 8 fő
(3,3%), 1-1,5 év 9 fő (3,7%), az ajánlott időszakoknál többet javasol 5 fő (2,1%), viszont 3 fő
(1%) csak 0-6 hónapot tartana ideálisnak. Tehát az anyák döntő többsége – 65%-a –a 2-3
év otthon a gyermekkel eltöltött időt tartja ideálisnak.
k8.2 Mennyi időt töltött otthon a szülő ténylegesen a szülés után? ANYA
Az ideális szülési szabadság kérdéskör után megkérdeztük az anyákat a ténylegesen otthon
töltött időről. Ennek alapján vezető válasz44,6 %-kal az volt, hogy 1,5-2 évet töltöttek otthon
(107 fő) és csak 64 fő (26,7%-uk) 2-3 évet. 36 fő (15%) ennél is kevesebbet, 1-1,5 évet, míg
25 fő (10,4%) ennél rövidebb időt, 6-12 hónapot. Csupán 4 fő nyilatkozta (1,7%) azt, hogy 06 hónapot, míg 2 fő a felsoroltaknál hosszabb időt. Az anyáknak csak 27%-a tudott otthon
maradni a többségük által ideálisnak tartott 2-3 év időtartamig. A legtöbb anya -45%-a
az anyáknak – 1,5-2 év időtartamot töltött otthon ténylegesen a gyermekével szülés után.
k8.3 Mennyi ideig kellene otthon maradnia a szülőnek szülés után? APA
Az apák esetén is megkérdeztük az ideális otthon töltendő idő hosszát szülés után. Ennek
alapján az apák legtöbben (54,9 %) úgy vélik, hogy ideális lenne 2-3 év (107 fő), 51 fő szerint
(26,2%) 1,5-2 év, 12 fő szerint 0-6 hónap elegendő lenne, 7-7 fő szerint (3,6%) szerint 1-1,5
év vagy a felsoroltaknál is hosszabb idő kellene. Az apák válaszából is azt a következtetés
vontuk le, hogy döntő többségük – 55%-uk – a 2-3 év otthon töltött időt tartaná
ideálisnak.
k8.4 Mennyi időt töltött otthon a szülő ténylegesen a szülés után? APA
Az apák válasza szerint is a szülő által ténylegesen otthon töltött idő eltért az ideálistól. Ennek
alapján 73 fő (40,3 %) nyilatkozta, hogy 1,5-2 évet, 40 fő (22,1%) 2-3 évet, 30 fő (16,6%) 11,5 évet, 16 fő (8,8%) 6-12 hónapot, valamint 0-6 hónapot töltött otthon a szülő ténylegesen.
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Csupán 2 fő (1,1%) jelölt meg a fentieknél hosszabb időszakot a szülés utáni tényleges otthon
töltött időre. Ez megegyezik az anyák által megjelölt arányokkal.
k9. Arra a kérdésre, hogy mi a legmegfelelőbb módja a 0-3 év közötti gyermekek
gondozásának alig érkezett néhány válasz, így elemzésünk szempontjából ezek a válaszok
nem relevánsak.
k10. Arra a kérdésre, hogy mi volt az elsődleges szempont a gyermekelhelyezés típusának
kiválasztásánál szintén kevés értékelhető válasz érkezett, így ennek a kérdésnek az elemzése
sem releváns.
k11.1 Honnan kapott információt, hol tájékozódott a gyermekelhelyezés lehetőségeinek
kiválasztásánál? ANYA
Kutattuk, hogy honnan szereztek a szülők információt a gyermekelhelyezéssel kapcsolatban.
Az anyák válaszai alapján 57 főnek (28,6%) már nagyobb gyerek miatt volt tapasztalata, 49 fő
(24,6%) ismerős/rokon ajánlása alapján választott bölcsődét, 42 fő (21,1%) részére a védőnő
adott tanácsot, 32 fő (16,1%) a legközelebbi intézményt választotta, 16 fő (8%) az interneten
nézett utána a lehetőségeknek. Tehát az anyák közül legtöbben (29%) a nagyobb
gyermekkel szerzett tapasztalat útján és ismerős/rokon ajánlása alapján (25%)
választottak bölcsődét.
k11.2 Honnan kapott információt, hol tájékozódott a gyermekelhelyezés lehetőségeinek
kiválasztásánál? APA
A gyermek elhelyezési kérdésben az apák válaszai alapján az ismerős/rokon javaslata volt
döntő (49 fő, 35,8%), a legközelebbi intézményt 29 fő (21,2%) választotta. 26 fő (19%) már
szerzett tapasztalatot nagyobb gyermek kapcsán, 24 főnek (17,5%) a védőnői tanács volt
mérvadó, és csupán 7 fő (5,1%) választotta az internetet bölcsőde kereséséhez információs
csatornaként. Az apák válaszaiból kitűnik, hogy legtöbben az ismerős/rokon ajánlása
alapján (36%) választottak bölcsődét vagy a legközelebbi intézményt választották
(21%).
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II.2.3. Munkahelyi és családi feladatok, munkaerő-piaci helyzet
k12.1 Mi motiválja Önt a munkavállalásban? Állítsa sorrendbe az alábbi állításokat! (1=
leginkább számít, 5= legkevésbé számít) ANYA
Kutattuk a munkavállalási motivációt a szülők esetében. Különböző állításokat soroltunk fel,
amelyeket a szülőknek sorrendbe kellett állítania fontosság szerint. Elemzésünkben az
anyáknak az önállóságra, függetlenségre való törekvés leginkább 2- es fontosságú (34%)
81 fő válasza alapján. Az önmegvalósítás, szakmai sikerek leginkább 3-as fontosságúak az
anyák 29%-ánál, tehát 83 anyának közepesen fontosak. A megfelelő munkafeltételek
megléte szintén leginkább 3-as fontosságúak, azaz 83 fő részére (35%) közepesen fontosak.
Az anyagi kényszer 113 fő szerint leginkább befolyásolja a munkavállalást, azaz a
fontossági sorrendben az anyák legnagyobb részének – 46%-ának – elsődleges helyen áll,
1-es fontossággal. A „társadalom nem értékeli azokat akik, nem dolgoznak” típusú
motiváció az anyák körében a legkevésbé fontos a munkavállalás során, azaz 80% (164
fő) csak 5 –ös fontossággal jelölte.
k12.2. Mi motiválja Önt a munkavállalásban? Állítsa sorrendbe az alábbi állításokat!
(1= leginkább számít, 5= legkevésbé számít) APA
A kutatás során az apáknak is feltettük a munkavállalási motivációra vonatkozó kérdéssort.
Ennek alapján az önállóságra, függetlenségre való törekvés 55 főnek (30,2%) a
legfontosabb a munkavállalás során, azaz leginkább 1-es fontosságú az apák körében. Az
önmegvalósítás, szakmai siker lehetősége az apák esetén fontos tényezőnek bizonyul,
33,3% (63 fő) 2-es fontosságúnak tartja. A megfelelő munkafeltételek megléte 38,8 %kal leginkább közepesen fontos, azaz 73 főnek 3-as fontosságú. Az anyagi kényszer az
apák válaszai alapján(46,1%) a leginkább számít, azaz 89 fő szerint 1-es fontosságú. A
„társadalom nem értékeli azokat akik, nem dolgoznak” típusú motiváció az apák
körében a legkevésbé fontos a munkavállalás során, azaz 78,3%-uk (130 fő) csak 5 –ös
fontossággal jelölte.
Mindkét szülő esetében tehát a leginkább fontos motiváció az anyagi kényszer: anyáknak és
az apáknak is 46%-a ezt jelölte meg első helyen. Az önállóságra, függetlenségre való törekvés
az apák esetében szintén leginkább 1-es fontosságú, míg az anyáknál ez a motivációs tényező
leginkább 2-es fontosságú. A választ adó apák számára tehát fontosabb az önállóságra
való törekvés a munkavállalás során, mint a választ adó anyák számára. Az
önmegvalósítás, szakmai siker lehetőségét az apák legnagyobb arányban 2-es, míg az anyák
legnagyobb arányban 3-as fontosságúnak ítélték meg, tehát az apákat a szakmai siker
lehetősége is jobban motiválja, mint az anyákat. A megfelelő munkafeltételeket mindkét
nem tagjai egyaránt közepes fontosságúnak, míg a társadalom nem dolgozókkal
szembeni megítélését csak 5-ös fontosságúnak - tehát nem fontosnak - tartották.
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k13.1 Állítsa fontossági sorrendbe az alábbi tényezőket a munkavállalása
szempontjából! A fontosság sorrendjét számokkal jelölje (1= leginkább számít, 5=
legkevésbé számít) ANYA
A munkavállalás során összeállítottunk tényezőket, melyek fontosságát kutattuk. Külön tettük
fel a kérdést apák és anyák vonatkozásában. Az anyák véleménye szerint (110 fő) a stabil
párkapcsolat/házasság leginkább - 48% esetében - számít, 37 fő (16,2%) szerint számít a
munkavállalás során, 14 fő (6,1%) szerint egyáltalán nem.
Segítség egyéb családtagoktól kérdésre 54 fő (23%) mondta azt, hogy leginkább fontos a
munkavállalásnál, 80 fő (34%) szerint 2-es fontosságú, 51 főnél (21,7%) közepesen
befolyásolja ez a tényező a munkavállalást.
Bölcsőde, óvoda, iskola közelsége 95 főnél (40,4%) közepesen befolyásoló tényező a
munkavállalás szempontjából, 43 főnél (18,3%) a leginkább számít, 40 főnél (17%) fontos,
azonban 42 fő esetében (17,9%) nem ez a legfontosabb, 15 fő esetében pedig egyáltalán nem
számít ez a tényező.
A családbarát munkahely 68 fő véleménye szerint (29,3%) leginkább számít, míg 36 fő
(15,5%) szerint számít, 48 fő (20,7%) szerint közepesen számít, 64 fő (27,6%) szerint
kevésbé, 16 fő szerint (6,9%) pedig legkevésbé ez számít a munkavállalása szempontjából.
A válaszadó édesanyák számára a munkavállalást leginkább befolyásoló tényezők a
stabil párkapcsolat és a családbarát munkahely. Az egyéb családtagok által nyújtott
segítség áll a fontossági ranglétra következő fokán. A bölcsőde, óvoda közelsége csak
közepes fontosságú.
k13.2 Állítsa fontossági sorrendbe az alábbi tényezőket a munkavállalása
szempontjából! A fontosság sorrendjét számokkal jelölje (1= leginkább számít, 5=
legkevésbé számít) APA
Apák részére is feltettük a kérdéssort, mely tényezők hogyan befolyásolják a munkavállalást.
Ennek alapján 103 fő (56,3%) szerint a stabil kapcsolat/házasság leginkább számít, csupán 9
fő (4,9%) részére ez legkevésbé számító tényező.
Egyéb családtag segítsége inkább befolyást gyakorol a munkavállalási tényezőkre az apák
esetén. 65 fő (34,4%) szerint fontos, 53 fő (28%) szerint leginkább számít ez a munkavállalás
során.
Bölcsőde, óvoda, iskola közelsége 82 fő (43,9%) szerint közepesen befolyásoló tényező,
azonban 29 főnek (15,5%) ez a leginkább fontos szempont, de 12 főnek (6,4%) egyáltalán
nem számít.
A családbarát munkahely inkább nem befolyásolja a munkavállalást. 60 fő (32,8%) szerint
kevésbé, 17 fő (9,3%) szerint egyáltalán nem számít ez. 52 fő (28,4%) azonban közepesen
fontosnak, 31 fő (16,9%) a leginkább, 23 fő (12,6%) fontosnak tartja.
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Az édesapák számára a munkavállalást leginkább a stabil párkapcsolat befolyásolja, a
második helyen az egyéb családtagoktól kapott segítség áll. Szintén közepes
fontosságúnak ítélték meg a bölcsőde, óvoda közelségét. Érdekes tény, hogy a
családbarát munkahely számukra csak a nem fontos kategóriába került.
k14.1 és k14.2: Az 530 fő válaszadót megkérdeztük arról is, hogy gondot okoz-e nekik a napi
feladatok megszervezése. A kérdésre 148 anya és 129 apa válaszolt. A választ adó anyák
50%-ának igen, 50%-ának nem okoz gondot a család és munka összeegyeztetése. A
választ adó apák 70%-ának nem okoz gondot, míg 30%-nak igen.
A szűrőkérdést követően a továbbiakban csak azon válaszadókat kérdeztük tovább, akik az
"igen, gondot okoz" választ jelölték meg. A továbbiakban azt kérdeztük, hogy ki végzi az
egyes tevékenységeket, valamint rákérdeztünk azok nehézségi fokára anyák és apák esetében
külön–külön.
k15.1 Ha az előző kérdésre igen választ adott, jelölje a táblázatban X-szel, ki végzi
általában ezeket a tevékenységeket és mellette értékelje számokkal a felsorolt feladatok
megszervezésének nehézségét. (5= nehéz, 3=közepes, 1=könnyű) ANYA nehézségi fok













A reggeli készülődés 73 anyának okoz gondot. Ennek alapján 32 főnek (43,8%)
közepesen nehéz feladat ez, 24 főnek (32,9%) nehéz.
A gyermeket óvodába/iskolába vinni 69 anyának okoz problémát, ebből 29 főnek
(42%) közepesen nehéz, 15 főnek (21,7%) nehéz feladat ez.
A gyermeket óvodából, iskolából elhozni 70 anyának okoz nehézséget. Ebből 30 fő
(42,9 %) szerint közepesen nehéz feladat ez, míg 17 főnek (24,3%) nagyon nehezen
megoldható.
A gyermeket orvoshoz vinni 73 anyának okoz gondot. Ebből 27 főnek (37%)
közepesen, 22 főnek (30,1%) nagyon nehéz feladat.
A gondozókkal való kapcsolattartás 74 főnek okoz nehézséget az anyák közül. 30
főnek (40,5%) nem túl nehéz, 19 főnek (25,7%) közepesen nehéz feladat ez.
A gyerekkel tanulni 65 anyának okoz problémát. Ebből 28 fő (43,1 %) közepesen
nehéz feladatnak gondolja, 18 főnek gond ugyan (27,7%), de kevésbé nehéz.
Az ebéd, vacsora elkészítése 73 anyának okoz gondot, ebből 16 főnek (21,9%) nem
nehéz feladat, 33 főnek (16,4%) közepesen, 12 főnek (16,4%) nagyon nehéz feladat.
A bevásárlás 69 anyának okoz nehézséget. 25 főnek (36,2%) közepesen nehéz, 18
főnek (26,1%) nehéz, 13 főnek (18,8%) nagyon nehéz feladat.
A gyerekek otthoni felügyelete 68 anyának nehézség. Ebből 26 főnek (38,2%)
közepesen, 16 főnek (23,5%) kevésbé, 11 főnek (16,2%) nehéz feladatnak bizonyul.
A családi programszervezés 66 anyának okoz gondot. Ebből 22 főnek (33,3%)
egyáltalán nem, 18 főnek (27,3%) közepesen, 11 főnek (16,7%) nehéz feladat ez.
A mosogatás 72 anyának jelent problémát. 28 főnek (38,9%) egyáltalán nem, 19 főnek
(26,4%) közepesen, 10 főnek (13,9%) nehéz feladat.
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A takarítás 70 anyának jelent nehéz feladatot. Ebből 23 főnek (32,9%) közepesen, 19
főnek (27,1%) könnyű, 11 főnek (15,7%) nehéz feladat.
Mosás, vasalás 67 anyának okoz különféle nehézségben gondot. 23 főnek (34,3%)
közepesen, 17 főnek (25,4%) könnyebben, 11 főnek (16,4%) ez nehezen megoldandó
feladat.
Háziállatok ellátása 29 fő esetében aktuális megoldandó feladat, amely a válaszadások
alapján 9 főnek (31%) közepesen, 9 főnek (31%) kevésbé 4 főnek nehéz feladatnak
bizonyul.
Kert gondozását 39 főnek kell végeznie, ebből 15 anya (38,5%) közepesen nehéznek
gondolja, 13 fő (33,3%) pedig nehéz feladatnak.
A ház körül kisebb javításokat 33 anyának kell végeznie. Ebből 16 főnek (48,5%)
nehéz, 12 főnek (36,4%) közepesen nehéz feladat ez.

k15.2 Ha az előző kérdésre igen választ adott, jelölje a táblázatban X-szel, ki végzi
általában ezeket a tevékenységeket és mellette értékelje számokkal a felsorolt feladatok
megszervezésének nehézségét. (5= nehéz, 3=közepes, 1=könnyű) APA nehézségi fok













A reggeli készülődés a válaszadó 30 apának okoz nehézséget, ebből 12 főnek (40%)
nagyon nehéz feladat ez, 11 főnek (36,7%) közepesen nehéz.
A gyereket iskolába, óvodába vinni 34 apának feladat, ebből 13 főnek (38,2)
közepesen megterhelő, 8 főnek (23,5%) nehéz feladat.
Elhozni a gyereket az intézményekből 35 főnek okoz gondot, ebből 13 főnek (37,1%)
közepesen, 10 főnek (28,6%) pedig nehéz feladat.
A gyereket orvoshoz vinni 27 főnek okoz gondot, ebből 10 fő (37%) közepesen
nehéznek, 8 fő (29,6%) ezt nehéznek ítéli meg.
Gondozókkal való kapcsolattartás 28 fő esetében releváns. Közülük 14 fő (50%)
szerint ez egyáltalán nem nehéz feladat.
A gyerekkel 20 apa tanul. A válaszokból azt szűrtük le, hogy ez közepesen nehéz,
feladat az apáknak (30%).
Az ebéd, vacsora készítés 22 fő esetében jelölt probléma. Ebből 11 fő (50%) jelölte
azt, hogy nehéz feladat.
A 29 fő bevásárlást végző apa 37,9%-a szerint ez a legnehezebb feladatok egyike (11
fő), míg 8 fő szerint közepesen, 8 fő szerint pedig egyáltalán nem nehéz feladat.
A gyermek otthoni felügyelete 29 főből 11 főnek (37,9 %) közepesen, 8 főnek
(27,6%) nehéz feladat, 6 főnek (20,7%) kevésbé nehéz.
A családi programok szervezésében 30 apa vesz részt. Ebből 12 főnek (40 %) kevésbé
jelent nehézséget, 8 főnek közepesen, 8 főnek (26,7%) nagyon nehéz feladat a
megszervezés.
A mosogatás 25 apa válaszából 8 főnek (32%) nehéz, míg ugyanennyinek könnyű
feladat, 6 főnek (24%) közepesen megterhelő.
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A takarítás a 25 válaszadó apa közül 9 főnek (36%) nagyon nehéz, 8 főnek (32%)
közepesen nehéz munka.
A mosás és vasalás a 19 válaszadó közül 7 főnek (36,8%) nagyon nehéz, 6 főnek
(31,6%) közepesen nehéz feladat.
A háziállatok gondozása 15 apára hárul. Ez inkább közepesen nehéz feladat, ezt
válaszolta 6 fő (40%), valamint könnyű feladat (5 fő 33,3%)
A kert gondozását 22 apának a válaszai alapján mértük. 9 főnek inkább közepes
nehézségű (40,9%), 5 fő szerint (22,7%) könnyű, azonban ugyanennyi apának (5 fő)
nehéz feladat.
A kisebb javításokat a ház körül 30 apa végzi. Ebből 16 főnek közepesen nehéz
(53,3%), és 7 főnek (23,3%) inkább könnyű feladat.

k16.1 Önt visszavárják/visszavárták-e korábbi
követően? (Kérjük, egy választ jelöljön meg!) ANYA

munkahelyére

GYES/GYED-et

Erre a kérdésre az apáktól nem érkezett válasz, mivel valószínűleg nem voltak apák
GYES/GYED-en.
Az anyákat megkérdeztük, hogy a GYES/GYED után milyen esélyeik voltak a
munkaerőpiacon, visszavárták-e korábbi munkahelyükön őket.
A 232 válaszadó anyából 165 főt vártak vissza a munkahelyére, azaz az anyák 71%-át.
Döntő többségüket, 106 főt (45,7%) visszavártak a munkahelyére, de nem a korábbi
munkakörében, 59 főt (25,4%) a korábbi munkakörében vártak vissza. 30 főnek (12,9%) még
nem nyilatkozott a munkáltatója, 12 főnek (5,2%) amíg GYES-en volt megszűnt a
munkahelye, és 12 főnek (5,2%) amíg GYES-en volt felmondott a munkáltatója, illetve, 7 fő
esetében egyéb dolog történt, 6 fő nem válaszolt a kérdésre.
Az anyák többségét (71%-át) tehát visszavárták a GYES/GYED után a korábbi
munkahelyükre, de legtöbbjüket (46%-ukat) nem a korábbi munkakörükbe.
k17.1. Milyen problémákkal szembesült, amikor gyermekvállalás után vissza kívánt
térni a munkaerőpiacra? (több válasz megjelölése is lehetséges) ANYA
Azoknak a lehetséges problémáknak a körét is kutattuk, amelyek a munkaerőpiacon
előfordulnak, és megnehezítik a gyermekvállalás után a visszatérést. A kérdést mindkét
szülőnek feltettük külön-külön. 274 anya válasza alapján feltártuk, hogy a legnagyobb
nehezítő tényező (136 fő, azaz 50% szerint) a munkába való visszatérésnél az, hogy a
gyermek betegsége esetén a felügyelete nehezen oldható meg. 94 főnek, azaz a válaszadó nők
34,3%-ának a túlterheltség okoz problémát, azaz a családi és munkahelyi feladatok
összeegyeztetése. 56 főnek (20,4%) a gyermektől való érzelmi elszakadás jelent gondot. 51
főnek (18,6%) a rejtett diszkrimináció okoz problémát, azaz, hogy a munkáltatók nem
akarnak kisgyermekes nőt foglalkoztatni.
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45 főnek (16,4%) okoz gondot, hogy szakmai ismeretek elavultak, azaz lemaradt a
kollégáihoz képest az otthon töltött idő alatt. 32 fő szerint (11,7%) kevés a bölcsődei, óvodai
férőhely,23 fő (8,4%) önbizalmi/önértékelési válsággal szembesült, 22 főnek (8%) a térítési
díjak kifizetése okoz nehézséget visszatéréskor. Senki nem jelölte meg azt, hogy nem tudja
megoldani a teljes munkaidős állást, mivel már valószínűleg a válaszadáskor abban dolgozott.
Egyéb választ 4 fő adott, 3 fő pedig nem válaszolt. Fentieket a 11. sz. ábra szemlélteti.
11. sz. ábra: Milyen problémákkal szembesültek az anyák a GYES/GYED-ről a
munkába való visszatéréskor 274 anya válasza alapján
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Forrás: Saját kutatási eredmények, saját szerkesztés, 2015.
A munkába való visszatérésnél a legnagyobb nehezítő tényező, azaz a válaszadó (136 fő),
anyák 50%-a szerint az, hogy a gyermek betegsége esetén a felügyelete nehezen oldható meg.
A válaszadó nők 34,3%-ának a túlterheltség okoz problémát, azaz a családi és munkahelyi
feladatok összeegyeztetése.
k17.2 Milyen problémákkal szembesült, amikor gyermekvállalás után vissza kívánt térni
a munkaerőpiacra? (több válasz megjelölése is lehetséges) APA
256 válaszadó apa töltötte ki ezt a táblát, ám esetükben valószínűleg nem a saját, hanem
házastársuk problémái jelennek meg a válaszok között. 60 főnek (23,4%) a gyermek
betegsége esetén a felügyelet, 42 főnek (16,4%) a túlterheltség, 13 főnek (5,1%) a kevés
férőhely, 12 főnek (4,7%) a gyermektől való elszakadás okoz gondot.
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k18.1 Az alábbi családbarát intézkedések közül melyeket alkalmazzák/alkalmazták az
Ön (volt) munkahelyén? (több válasz megjelölése is lehetséges) ANYA
A felsorolt intézkedések egy része jogszabályi kötelezettsége a munkáltatóknak. Az anyák
munkahelyén a családbarát intézkedések közül leginkább a gyermek utáni pótszabadságot
adják ki (274 válaszadóból 146 főnél, 53,3%), ahogy ezt a 12. sz. ábra is szemlélteti. Ez
jogszabályi kötelezettség, ahogy a családi adókedvezmény érvényesítése is, ezt 150 anya
(54,7%) veheti igénybe. Rugalmas munkaidőt alkalmaznak 90 fő (32,8%) esetében, 48 főnek
(17,5%) részmunkaidővel segítenek, 24-24 fő kap bónuszt, térítésmentes továbbképzést
(8,8%), valamint 25 főnek a távmunka alkalmazása (9,1%) jelent megoldást. Az apasági
szabadságot 37 anya jelölte meg, (13,5%), ez ugyancsak jogszabályi kötelezettség. A
munkáltatók saját elhatározásból a nemek közötti béregyenlőséget, bérkompenzációt
alkalmazzák (20-20 fő, 7,3% válasza alapján), valamint a gyermekszámtól független bérezést
(19 fő, 6,9%), jutalmat adnak a dolgozónak 16 esetben (6,9%). A GYES-en lévő anyákat
csupán 12 fő esetében (4,4%) segítik hírlevelekkel, információkkal. Az állásmegosztás nem
elterjedt forma, mindössze 5 anya (1,8%) esetében alkalmazzák a munkáltatók. Szoptató
anyák munkaidő kedvezményét 3 fő, illetve gyermekükkel együtt történő munkavégzését 2 fő
jelölte meg alkalmazott családbarát intézkedésként.
12. sz. ábra: Alkalmazott családbarát intézkedések a munkahelyen 274 anya válaszai
alapján
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Forrás: Saját kutatási eredmények, saját szerkesztés, 2015.
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k18.2 Az alábbi családbarát intézkedések közül melyeket alkalmazzák/alkalmazták az
Ön (volt) munkahelyén? (több válasz megjelölése is lehetséges) APA
Apák esetén 256 válaszadóból 122 fő nyilatkozta (47,7%), hogy szülés utáni apasági
szabadságot kapott, holott ez jogszabály által előírt kötelező kedvezmény. 109 fő (42,6%)
részesül a gyermek utáni pótszabadságban, 42 főnek (16,4%) biztosítanak rugalmas
munkaidőt. A családi adó- és járulékkedvezményt 56,6% veszi igénybe (145 fő).

56

II.2.4. Kereszttábla elemzések
A kérdőív egyes válaszainak eredményeit SPSS módszerrel kereszttábla elemzéssel
összevetettük egymással, ennek alapján az alábbi összefüggéseket tártuk fel. A
kereszttáblák szintén a kutatásunk 2.sz. mellékletét képezik.
k1.1 * k12.1.1-12.1.5. Crosstabulation
Kutatásunkban a megkérdezettek munkamotivációját vizsgáltuk. Összevetettük a válaszadó
anyák életkorát a munkamotivációjukkal. A 12. kérdésnél többféle válaszlehetőséget
adtunk meg, melyeket a munkavállalás szempontjából fontosnak ítéltek meg. A válaszokat
fontossági sorrendbe kellett állítani a megkérdezetteknek. Életkorok szerinti bontás alapján az
anyák közül









az önállóságra, függetlenségre való törekvést a 18-25 éves korosztály (50%) és a 2635 éves korosztály (29%) ítélte meg legfontosabbnak (1 es fontosság), a 35 év felettiek
csak 2-es fontosságúnak ítélték meg
az önmegvalósítás, szakmai siker lehetőségét szintén a 18-25 év közötti (42%) és a 2635 év közötti (28%) tartotta fontosnak (2-es fontosság), míg a 35 év felettiek csak 3-as
fontosságúnak ítélték meg
a munkafeltételek megléte, mint motivációs tényező fontosságában nincs lényegi
eltérés életkorok szerint
az anyagi kényszer a 26-35 év (47%) és a 35 év felettiek (49%) számára a
legfontosabb motivációs tényező, míg a 18-25 év közötti korosztály számára (62%) ez
kevésbé fontos (4-es fontosságú) tényező
a társadalom megítélése, mint motivációs tényező fontosságában sincs lényegi eltérés
életkorok szerint

A munkamotiváció életkor szerinti bontásából kutatásaink alapján látható, hogy a
fiatalabb (18-25 éves) anyák számára az önállóságra, függetlenségre való törekvés és a
szakmai siker lehetősége a legfontosabb motiváló tényező, míg az idősebb (35 év feletti)
korosztály számára az anyagi kényszer.

k2.1 * k12.1.1-12.1.5 Crosstabulation ANYA
Fenti motivációs kérdéskört iskolai végzettség szerint is megvizsgáltuk az anyák körében.
Ennek alapján az „önállóságra és függetlenségre való törekvés” elsősorban a középfokú
végzettségűeknek a legfontosabb 33 fő, 34,4%. Az alapfokú végzettségűek (83,3 %-a), a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők (33,6 %-a), és a jelenleg tanulók (40%-a) többsége is 2es fontosságúnak ítéli meg ezt a tényezőt.
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Az „Önmegvalósítás, szakmai siker lehetősége” a felsőfokú és alapfokú végzettségűek esetén
nem a legfontosabb tényező, tehát közepes (3-as) fontosságú. A középfokú végzettségűeknek
inkább 2-es fontosságú (33,7%-uk). A jelenleg tanulóknak ez a legkevésbé fontos (50%-nak
4-es fontosságú) tényező.
A „megfelelő munkafeltételek meglétét” a közép-(37,2%-uk) és felsőfokú (33,1%)
végzettséggel rendelkezők is közepes fontosságúnak ítélik meg. Az alapfokú végzettségűek és
a még tanulók számára ez egyáltalán nem fontos. (50%-uknak csak 4-es fontosságú mindkét
kategóriában)
Az „anyagi kényszer” minden kategóriában a legfontosabb motiváló tényező a
munkavállalásnál: az alapfokú végzettségűek 57,1%-a, a középfokúak 48%-a, felsőfokú
végzettségűek 42,5%-a, a jelenleg tanulók 60%-a szerint 1-es fontosságú.
A társadalmi ítélkezés egyik végzettségtípus szerint sem fontos, a felsőfokúak közül 93 főnek
(80,9%) egyáltalán nem fontos munkamotivációs tényező, 64 főnek (79%) a középfokúak
között sem jelent semmiféle motivációs tényezőt.
Az anyák körében végzett kereszttábla elemzés során tehát kutatásunkban feltártuk, hogy:







Az „önállóságra és függetlenségre való törekvés” elsősorban a középfokú
végzettségűeknek a legfontosabb
Az „Önmegvalósítás, szakmai siker lehetősége” a felsőfokú és alapfokú
végzettségűek számára közepes fontosságú. A középfokú végzettségűeknek inkább
fontos.
A „megfelelő munkafeltételek megléte” a felső és középfokú végzettségűek számára
közepesen fontos, az alapfokú végzettségű és még tanuló anyák esetén nem fontos.
Az „anyagi kényszer” minden kategóriában a legfontosabb motiváló tényező a
munkavállalásnál.
A „társadalmi ítélkezés”pedig egyik végzettségtípus szerint sem fontos.

k3.1 * k12.1.1-12.1.5 Crosstabulation ANYA
A kérdéskört megvizsgáltuk abból a szempontból is, hogy az anya a gyermekvállalás előtt
milyen beosztásból került GYES/GYED-re, illetve milyen munkakörben dolgozik. Ennek
alapján a munkamotiváltság szempontjából az „önállóságra, függetlenségre való törekvés” a
munkavállalás során a legfontosabb a vezető beosztásban dolgozóknak (42,3%). Az
alkalmazottaknak (30,3%), a vállalkozóknak (50%) és az álláskeresőknek (62,5%) 2-es
fontosságú, míg a főállású anyáknak kevésbé fontos. (3-as 33,3%, 4-es 33,3%)
Az „Önmegvalósítás és szakmai siker lehetősége” a vállalkozóknak a legfontosabb (33,3% 1es fontosságú). A vezető beosztásúaknak inkább 2-es fontosságú (39,3%), míg az
alkalmazottaknak, főállású anyáknak és álláskeresőknek ez közepes fontosságú motivációs
tényező.
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A „Megfelelő munkafeltételek megléte” a főállású anyáknak 2-es fontosságú (50%), míg a
többi kategóriában közepes fontosságú szempont.
Az „anyagi kényszer” esetében 86 fő (47,3%) alkalmazottként dolgozónak, a főállású anyák
(55,6%) és az álláskeresők (66,7%) legnagyobb része számára a legfontosabb tényező a
munkamotiváció során. A vezető beosztásban dolgozóknak (41,4%) és a vállalkozóknak
(37,5%) ez inkább 4-es fontosságú szempont.
A „társadalmi ítélkezés” kérdése egyáltalán nem fontos szempont egyik kategóriában sem.
Az alkalmazottak 80,4%-a, a vezetők 95%-a, a vállalkozók 58,3%-a, a főállású anyák 83,3%a,az álláskeresők 71,4%-a szerint ez csak 5-ös fontosságú lehet.
Az anyák körében végzett kereszttábla elemzés során tehát kutatásunkban feltártuk, hogy:







Az „önállóságra és függetlenségre való törekvés” a vezető beosztásban dolgozóknak a
legfontosabb.
Az „Önmegvalósítás, szakmai siker lehetősége”a vállalkozóknak a legfontosabb, és a
vezető beosztásúaknak is fontos.
A „megfelelő munkafeltételek megléte” a főállású anyáknak fontos szempont, míg a
többi kategóriában közepes fontosságú.
Az „anyagi kényszer” alkalmazottként dolgozóknak, a főállású anyáknak és az
álláskeresőknek a legfontosabb motiváló tényező a munkavállalásnál. A vezető
beosztásban dolgozóknak és a vállalkozóknak nem motiváló tényező az anyagi
helyzete.
A „társadalmi ítélkezés” pedig egyik munkaerő-piaci státusz-típus szerint sem fontos.

k1.2 * k12.2.1 -12.2.5 Crosstabulation APA
Apák esetében is összevetettük a válaszadók életkorát a munkamotivációjukkal. A 12.
kérdésnél többféle válaszlehetőséget adtunk meg, melyeket a munkavállalás szempontjából
fontosnak ítéltek meg. A válaszokat fontossági sorrendbe kellett állítani a megkérdezetteknek.
Az apák munkamotivációja életkor szerinti vizsgálata során nem kaptunk szignifikánsan
eltérő eredményeket életkor csoportok szerint:




az önállóságra, függetlenségre való törekvést a 18-25 éves korosztály (50%-uk), a 2635 éves korosztály (28%-uk) és a 36-45 év közötti korosztály (31%) ítélte meg
legfontosabbnak (1 es fontosság), a 45 év felettiek (3 fő) csak közepes fontosságúnak
ítélték meg, de a 45 év feletti válaszadók számára tekintettel ez nem jelent szignifikáns
eltérést
az önmegvalósítás, szakmai siker lehetőségét minden korcsoport 2-es fontosságúnak
ítélte meg
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a munkafeltételek megléte, mint motivációs tényezőt minden korcsoport közepes
fontosságúnak ítélte meg
az anyagi kényszert a 18-25év (59%) csak 4-es fontosságúnak tartja, a többi
korcsoport mindegyike szerint a legfontosabb tényező
a társadalom megítélése, mint motivációs tényező fontosságában sincs lényegi eltérés
életkorok szerint

k2.2 * k12.2.1 -12.2.5 Crosstabulation APA
Ugyanezt a kérdéskört vizsgáltuk apák között iskolai végzettség szerint is. Az apák
munkamotivációja összevetése az iskolai végzettségével nem hozott szignifikánsan eltérő
eredményeket:






az önállóságra, függetlenségre való törekvést a felsőfokú végzettségűek (28%) 2-es
fontosságúnak, míg a többi kategória legfontosabbnak ítélte meg,
az önmegvalósítás, szakmai siker lehetőségét minden kategória 2-es fontosságúnak
ítélte meg
a munkafeltételek megléte, mint motivációs tényezőt minden kategória közepes
fontosságúnak ítélte meg
az anyagi kényszert a jelenleg tanulók (67%) csak 4-es fontosságúnak tartja, a többi
kategória mindegyike szerint a legfontosabb tényező
a társadalom megítélése, mint motivációs tényező fontosságában sincs lényegi eltérés
végzettség szerint

k3.2 * k12.2.1-12.2.5 Crosstabulation APA
Az apák munkaerő-piaci státuszát összevetettük a munkamotivációjával.







az önállóságra, függetlenségre való törekvés az alkalmazotti beosztásban lévők között
(29,91 %) a legfontosabb tényező, a vezetőknek (41%) és a vállalkozóknak (32%) 2-es
fontosságú
az önmegvalósítás, szakmai siker lehetőségét minden kategória 2-es fontosságúnak
ítélte meg, kivéve az álláskeresők, akiknek nem fontos
a munkafeltételek megléte, mint motivációs tényezőt minden kategória közepes
fontosságúnak ítélte meg
az anyagi kényszert a vezetők (35%) csak 4-es fontosságúnak tartja, a többi kategória
mindegyike szerint a legfontosabb tényező
a társadalom megítélése, mint motivációs tényező fontosságában sincs lényegi eltérés
munkaerő-piaci pozíció szerint
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k6.1 * k2.1 Crosstabulation ANYA
Összevetettük az ideálisnak tartott pénzkereseti modellt az iskolai végzettséggel anyák esetén.
Kutatásunk eredményeképpen feltártuk, hogy a „nő is dolgozik, de csak részmunkaidőben”
modellt az alapfokú (50%) és a felsőfokú (55%) végzettségű anyák többsége tartja ideálisnak,
míg a középfokú végzettségűek többsége (46%) a „mindkét szülő teljes munkaidőben
dolgozik, az otthoni feladatokat megosztják egymás között” modellt tartja ideálisnak.
k6.2 * k2.2 Crosstabulation APA
Ugyanezt az összevetést - az ideálisnak tartott pénzkereseti modellt az iskolai végzettséggelapákra is elvégezve ugyanarra az eredményre jutottunk, mint az anyák esetében:
A „nő is dolgozik, de csak részmunkaidőben” modellt az alapfokú (67%) és a felsőfokú
(44%) végzettségű apák többsége tartja ideálisnak, míg a középfokú végzettségűek többsége
(38%) a „mindkét szülő teljes munkaidőben dolgozik, az otthoni feladatokat megosztják
egymás között” modellt tartja ideálisnak.
k6.1 * k3.1 Crosstabulation ANYA
Összevetettük az ideálisnak tartott pénzkereseti modellt az anyák munkaerő-piaci státuszával.
Elemzéseink alapján a „nő is dolgozik, de csak részmunkaidőben” modellt a vezető (43%) és
alkalmazott (51%) anyák többsége tartja ideálisnak, míg a vállalkozó (47%) és álláskereső
anyák többsége (56%) a „mindkét szülő teljes munkaidőben dolgozik, az otthoni feladatokat
megosztják egymás között” modellt tartja ideálisnak.
k6.2 * k3.2 Crosstabulation APA
Ugyanezt az összevetést - az ideálisnak tartott pénzkereseti modellt a munkaerő-piaci
státusszal - apákra is elvégezve hasonló eredményre jutottunk, mint az anyák esetében:
Elemzéseink alapján a „nő is dolgozik, de csak részmunkaidőben” modellt a vezető (38%) és
alkalmazott (39%) apák többsége tartja ideálisnak, míg a vállalkozó (38%) apák többsége a
„mindkét szülő teljes munkaidőben dolgozik, az otthoni feladatokat megosztják egymás
között” modellt tartja ideálisnak. Az álláskereső apák véleménye nem releváns (Mindössze 6
fő).
Kutatásunk eredményeképpen feltártuk, hogy a nők részmunkaidős foglalkoztatását az
alapfokú és felsőfokú végzettségű szülők tartanák ideálisnak, míg a középfokú végzettségűek
mindketten dolgoznának. Munkaerő-piaci státuszukat megvizsgálva arra az eredményre
jutottunk, hogy a vezető és alkalmazott beosztású anyák és apák is a részmunkaidős
foglalkoztatást tartanák ideálisnak, míg a vállalkozó anyák és apák egyaránt mindkét szülő
teljes foglalkoztatását tartják ideálisnak.
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Vizsgáltuk, hogy milyen feladatok megszervezése okoz gondot a családnak. Ezt
vizsgáltuk anyák és apák esetében is, mert feltételezzük, hogy ez is hozzájárul a
munkamotivációhoz, álláskereséshez. Feladatokat állítottunk sorrendbe, amelyeket
összevetettünk az anya, majd az apa iskolai végzettségével, és munkaerő-piaci
státuszával. Az értékelés során csak az 5-4-3 választ értékeltük (nagyon nehéz – nehézközepes), a könnyű feladatokat nem, mivel azok nem befolyásolják a munka és a család
összeegyeztetését- az arra adott válaszok száma szerint, iskolai végzettségre vetítve.
k2.1 * k15.1.1 Crosstabulation
A reggeli készülődés összesen 72 főnek jelent problémát. 24 anyának nagyon nehéz feladat,
közülük 1 fő (4,2%) alapfokú, 11 fő (45,8%) közép, 11 fő (45,8%) felsőfokú végzettségű, 1 fő
(4,2%) tanulónak nagyon nehéz feladatot jelent. Nehéz feladat a reggeli készülődés összesen
7 főnek, ebből 5 fő (71,4%) közép, és 2 fő (28,6%) felsőfokú végzettségű. Közepesen nehéz
feladat 31 főnek, ebből 11 fő (35,48%) közép és 18 fő (58,06%) felsőfokú végzettségű, 2 fő
(6,45%) jelenleg tanul.
k2.1 * k15.1.2 Crosstabulation
A gyereket óvodába, iskolába vinni összességében 68 főnek jelent gondot. 15 anyának nagyon
nehéz feladat, közülük 7-7 fő (46,7%) közép, és felsőfokú végzettségű, 1 fő (6,7%) alapfokú.
Nehéz feladatot jelent 3 anyának, ebből 2 fő közép és 1 fő felsőfokú végzettségű. Középnehéz
feladat 28 anyának, közülük 11 fő (39,29%) közép, 15 fő (53,57 %) felsőfokú végzettségű, 2
fő pedig (7,14%) tanuló jelenleg.
k2.1 * k15.1.3 Crosstabulation
A gyereket óvodából, iskolából elhozni összességében 69 anyának okoz problémát. 17 főnek
nagyon nehéz gondot jelent. Ezen anyák közül 1 fő (5,9%) alap, 9 fő (52,9%) közép és 6 fő
(35,3%) felsőfokú végzettségű, 1 fő (5,9%) jelenleg tanul. Nehéz feladat 5 anyának, közülük
3 középfokú (60%) és 2 fő (40%) felsőfokú végzettségű. Közepesen nehéz, de megoldható
feladat 29 anyának, közülük 10 fő (34,48%) közép és 18 fő (56,3%) felsőfokú végzettségű, 1
fő pedig (3,45%) tanuló.
k2.1 * k15.1.4 Crosstabulation
Gyermeket orvoshoz vinni összesen 72 anyának okoz gondolt. 22 anyának nagyon nehezen
megoldható, közülük1 fő (4,5%) alap, 7 fő (31,8%) közép, 12 fő (54,5%) felsőfokú
végzettségű, 2 fő (9,1%) jelenleg tanul. Nehéz feladat 6 anyának, közülük 4 fő középfokú
(66,7%), 2 fő felsőfokú (33,3%) végzettségű. Közepesen nehéz 26 anyának, közülük 11 fő
(42,31%) közép, és 14 fő (53,85%) felsőfokú végzettségű, 1 fő tanuló.
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k2.1 * k15.1.5 Crosstabulation
A gondozókkal és pedagógusokkal való kapcsolattartás - ahogy a táblázat is mutatja - nem
tartozik az anyák nehéz feladatai közé. Csupán 9 fő ítélte nagyon nehéz és 5 fő nehéz
feladatnak.
k2.1 * k15.1.6 Crosstabulation
A gyerekkel tanulni sem nehéz feladat az anyáknak, csupán 9 fő (140,6%) ítélte úgy, hogy
nagyon nehéz ez neki, közülük4 fő (44,4%) középfokú végzettségű, 3 fő (33,3%) felsőfokú, 1
fő alapfokú és 1 jelenleg tanuló.
k2.1 * k15.1.7 Crosstabulation
Ebéd, vacsora készítése 72 anya válasza alapján került értékelésre. Nagyon nehéz feladat 12
anyának, 1 főnek (8,3%) alapfokú, 7 főnek (58,3%) közép, és 4 főnek (33,3%) felsőfokú
végzettsége van. Nehéz feladat csupán 3 anyának (8,1%), ők felsőfokú végzettségűek. 32
anyának közepesen megterhelő feladat, ez az összes válaszadó 44,4%-a, közülük18 fő
(56,25%) felsőfokú, 11 fő (34,38%) középfokú végzettségű.
k2.1 * k15.1.8 Crosstabulation
A bevásárlás 68 anya válasza alapján került értékelésre. 13 főnek nagyon nehéz feladat,
közülük5 fő (38,5) közép, 6 fő (46,2%) felsőfokú végzettségű, 1-1 fő alapfokú illetve jelenleg
tanuló. 2 főnek nehéz és 24 főnek közepesen nehéz feladat ez.
k2.1 * k15.1.9 Crosstabulation
Gyerek otthoni felügyelete, játék 67 anya válasza alapján vegyes képet mutat. 11 főnek ez
nagyon nehéz feladat, közülük3 fő (27,3%) középfokú, 7 fő (63,6%) felsőfokú végzettségű. 3
főnek nehéz feladat, közülük2 fő középfokú (66,7%), és 1 fő felsőfokú végzettségű.
k2.1 * k15.1.10 Crosstabulation
Családi programok szervezése 65 válasz alapján 11 főnek nagyon nehéz feladat (ebből 4 fő
közép, 5 fő felsőfokú, 1 fő alapfokú végzettségű, 1 fő tanul), 5 főnek nehéz feladat, és 17
főnek közepesen nehéz feladat.
k2.1 * k15.1.11 Crosstabulation
A mosogatás 10 anyának nagyon nehéz feladat. Közülük 1 fő alapfokú, 4 közép, és 5 fő
felsőfokú (50%) végzettségű. 3 főnek nehéz és 18 főnek közepesen nehéz feladat a 71
válaszadó anyából.
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k2.1 * k15.1.12 Crosstabulation
A takarítás 69 anya válasza alapján 11 főnek nagyon nehéz (15,94%), ebből 1 fő alap, 4 fő
közép, 6 fő felsőfokú végzettségű. Nehéz 3, és közepesen nehéz 22 anyának.
k2.1 * k15.1.13 Crosstabulation
A mosás, vasalás 66 válaszadó anya közül 11 főnek (16,67%) nagyon nehéz, 3 főnek nehéz és
22 főnek közepesen nehéz feladatot jelent. Akiknek nagyon nehéz feladat, azok közül 6 fő
felsőfokú (55%), 3 fő középfokú, 1 alapfokú végzettségű, 1 fő tanuló.
k2.1 * k15.1.14 Crosstabulation
Háziállattal 29 családnak van feladata, de a válaszadók ezt nem a legnehezebb feladatok közé
sorolták. Csupán 4 főnek jelent nagyon nehéz feladatot.
k2.1 * k15.1.15 Crosstabulation
Kerti munkát 39 anya végez. Közülük 13 fő ezt nagyon nehéz feladatnak minősíti (33,3%), 4
fő nehéznek (10,3%) és 15 fő közepesen nehéznek (38,5%). A feladatot nagyon nehéznek
megjelölők közül 5 -5 fő (39-39%) közép- és felsőfokú végzettségű.
k2.1 * k15.1.16 Crosstabulation
A kisebb javítások elvégzése a ház körül 33 válaszadó anya alapján 16 főnek (48,5%) nagyon
nehéz, 2 főnek (6,1%) nehéz, és 12 főnek (36,4%) közepesen nehéz feladatot jelent.A
feladatot nagyon nehéznek megjelölők közül 6 fő (38%) felsőfokú végzettségű, 8 fő (50%)
pedig középfokú végzettségű.
Általánosan megállapítható, hogy a legnagyobb nehézséget a legtöbb otthoni teendő,
feladattípus a felsőfokú végzettségű anyáknak okoz gondot legnagyobb mértékben. Ez
természetesen összefügghet azzal, hogy a legnagyobb arányban (54%) felsőfokú végzettségű
anyák adtak választ a teljes kérdőív mintában.
k3.1 * k15.1.1 Crosstabulation
A munkaerő-piaci státusz szerint vizsgálva a feladatok megszervezésének nehézségét
már más eredményeket kapunk. A reggeli készülődés 6 fő (42,9%-a a vezetőknek) vezető
beosztású anyának, 16 fő (34%-uk) alkalmazott, 2 fő (33,3%-uk) vállalkozó anyának okoz
nagyon nehéz feladatot. A főállású anyáknak és az álláskeresőknek ez nem nehéz feladat.
k3.1 * k15.1.2 Crosstabulation
A gyerek óvodába, iskolába vitele a vezető (50%), alkalmazott (44%) és vállalkozó (50%)
anyáknak közepesen nehéz feladat. A főállású anyáknak és az álláskeresőknek ez nem nehéz
feladat.
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k3.1 * k15.1.3 Crosstabulation
Gyereket óvodából és iskolából elhozni a 70 válaszadó közül a vezető (47%), alkalmazott
(44%) és vállalkozó (50%) anyáknak közepesen nehéz feladat. A főállású anyáknak és az
álláskeresőknek ez nem nehéz feladat.
k3.1 * k15.1.4 Crosstabulation
Gyereket orvoshoz vinni a 73 válaszadó anyából a vezető (43%), alkalmazott (35%) és
vállalkozó (60%) anyáknak közepesen nehéz feladat. A főállású anyáknak és az
álláskeresőknek ez nem nehéz feladat.
k3.1 * k15.1.5 Crosstabulation
A gondozókkal és pedagógusokkal való kapcsolattartás - ahogy a táblázat is mutatja - nem
tartozik az anyák nehéz feladatai közé.
k3.1 * k15.1.6 Crosstabulation
A gyerekekkel tanulni 65 fő válasza alapján szintén nem a nehéz feladatok közé tartozik. 1 fő
vezető, 6 fő alkalmazott és 1-1 fő vállalkozó és főállású anyának nagyon nehéz.
k3.1 * k15.1.7 Crosstabulation
Ebéd, vacsora készítése 73 válasz alapján összesen 12 anyának okoz problémát. Közülük3 fő
(21,4%) vezető, 6 fő (12,8%) alkalmazott 1 fő vállalkozó és 2 fő (16,7%) főállású anya.
k3.1 * k15.1.8 Crosstabulation
A bevásárlás összesen 69 anya válasza alapján 13 főnek okoz nagyon nehéz feladatot. A
nagyon nehéz kategóriát a főállású anyák (50%-uk) és a vállalkozó anyák (40%-uk) többsége
jelölte meg.
k3.1 * k15.1.9 Crosstabulation
A gyermek otthoni felügyelete 68 anya válaszából 11 főnek nagyon nehéz feladat, de szintén
nem a nehéz feladatok közé tartozik
k3.1 * k15.1.10 Crosstabulation
Családi programok szervezése 66 anya válaszából 11 főnek okoz nagyon nehéz feladatot.
Közülük 2 fő vezető (18,2%) 7 fő (16,7%) alkalmazott és 1-1 fő (9,1%) vállalkozó és főállású
anya.
k3.1 * k15.1.11 Crosstabulation
A mosogatás a 72 válaszadó anya közül 10 főnek nagyon nehéz feladat. Közülük 2 fő vezető
(20%) 5 fő alkalmazott (50 %) 1 fő vállalkozó és 2 főállású anya.
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k3.1 * k15.1.12 Crosstabulation
A takarítás a válaszadó 70 anya közül 11 főnek nagyon nehéz feladat. Közülük 2 fő
vezetőnek, 6 alkalmazottnak, 1 fő vállalkozónak és 2 fő főállású anyának.
k3.1 * k15.1.13 Crosstabulation
A mosás, vasalás 67 anyából 11 főnek nagyon nehéz feladat. Közülük 2 vezető beosztásúnak,
6 fő alkalmazottnak 1 fő vállalkoznak és 2 fő főállású anyának. A vezetők többségének
inkább könnyű, míg a többi kategória többségének közepesen nehéz feladat.
k3.1 * k15.1.14 Crosstabulation
A háziállat gondozás összesen 4 főnek okoz problémát, a háziállatot tartó 29 anyából, tehát
nem nehéz feladat.
k3.1 * k15.1.15 Crosstabulation
A kerti munka elvégzése a 39 kerttulajdonos anya közül 13 főnek nagyon nehéz feladat.
Közülük 3 fő vezető (37,5%), 8 fő (32%) alkalmazott és 1-1 fő (7,7%) vállalkozó és főállású
anya.
k3.1 * k15.1.16 Crosstabulation
Kisebb javítások 33 anya válasza közül 16 főnek jelent nagyon nehéz feladatot. Ebből 6 fő
(37,5%) vezető, 8 fő (50%) alkalmazott, és 1-1 fő vállalkozó vagy főállású anya.
A munkaerő-piaci státusz szerint vizsgálva a feladatok megszervezésének nehézségét
arra a következtetésre jutottunk, hogy a vezető beosztású, az alkalmazott, és vállalkozó
anyáknak több tényező okoz nagyon nehéz feladatokat, amelyek a főállású anyáknak és
az álláskeresőknek nem jelent nehéz feladatot.
k2.2 * k15.2.1 -15.2.16 Crosstabulation APA
Apák esetében iskolai végzettség szerint vizsgálva a feladatok megszervezésének nehézségét,
a nagyon nehéznek minősített válaszok megoszlását néztük. Azonban az apák összes
válaszadása olyan alacsony mértékű, hogy az összevetésben nem releváns ezen adatok
elemzése.
k3.2 * k15.2.1-15.2.16 Crosstabulation APA
A munkaerő-piaci státusz szerint vizsgálva az apák által ellátott feladatokat, a nagyon
nehéznek minősített válaszok megoszlását néztük. Azonban az apák összes válaszadása olyan
alacsony mértékű, hogy az összevetésben nem releváns ezen adatok elemzése.
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Kérdőíves felmérésünk során arra kerestünk választ, hogy a GYES/GYED-en lévő
anyákat visszavárták-e korábbi munkahelyükre. Ezt a kérdéskört vizsgáltuk életkor,
végzettség és munkaerő-piaci státusz szerinti összevetésben. Lehetséges válaszként 5
témát adtunk meg,
k1.1 * k16.1 Crosstabulation ANYA
Először a válaszadó anyák életkorát vetettük össze azzal, hogy visszavárták-e korábbi
munkahelyükre GYES/ GYED után. A válaszok alapján feltártuk, hogy az egyes életkorok
szerint vizsgálva a témakört ugyanazt az eredményt kaptuk, mint az alapsokaság esetében.
Tehát minden korcsoport legnagyobb részét a korábbi munkakörébe várták vissza. Életkor
szerint a 18-25 év közöttiek 77%-át, a 26-35 év közöttiek 63%-át, a36-45 év közöttiek 61%-át
a korábbi munkakörébe vették vissza. 1 fő 46 év feletti anyának a munkáltatója még nem
nyilatkozott. A Munkahelye megszűnt 7 fő 26-35 év közötti, 5 fő 36-45 év közötti anyának, és
felmondott a munkáltatója 5 fő 26-35év közötti, 2 fő 36-45 év közötti anyának. Tehát
akiknek megszűnt a munkahelye, vagy a munkáltatója felmondott mindannyian 26 és 45
év közöttiek, ők a válaszadók 11,4%-át képviselik.
k2.1 * k16.1 Crosstabulation
Iskolai végzettség szerint vizsgálva a kérdéskört, hogy visszavárták-e korábbi
munkahelyükre GYES/ GYED utána következő eredményre jutottunk: A válaszok alapján
feltártuk, hogy az egyes életkorok szerint vizsgálva a témakört ugyanazt az eredményt kaptuk,
mint az alapsokaság esetében. Tehát minden végzettség szerinti csoport legnagyobb részét a
korábbi munkakörébe várták vissza. A korábbi munkakörébe vettek vissza 2 fő alapfokú, 44
fő középfokú, 55 fő felsőfokú végzettségűt, és 4 főt, aki jelenleg is tanul. Visszavették, de
nem a korábbi munkakörébe 13 fő középfokú, 17 fő felsőfokú végzettségűt. A munkáltatója
nem nyilatkozott 1 fő alapfokú, 4 fő közép, és 7 fő felsőfokú végzettségű anyának. Megszűnt
a munkáltatója 7 fő középfokú, 4 fő felsőfokú végzettségű anyának, és 1 főnek, aki jelenleg
tanul. A munkáltatója felmondott 1 fő alap, 4 fő közép, 2 fő felsőfokú végzettségű anyának.
Azok között, akiknek megszűnt a munkahelye, a legnagyobb arányban a középfokú
végzettségűek vannak (58%), akiknek pedig felmondtak a GYES alatt, a legnagyobb
része (57%-a) szintén a középfokú végzettségűek közül kerül ki.
k3.1 * k16.1 Crosstabulation
Munkaerő-piaci státusz szerint vizsgálva a kérdéskört, hogy visszavárták-e korábbi
munkahelyükre GYES/ GYED utána következő eredményre jutottunk: A válaszok alapján
feltártuk, hogy az egyes pozíciók szerint vizsgálva a témakört, ugyanazt az eredményt kaptuk,
mint az alapsokaság esetében. A vezető beosztású anyák közül 12 főt a korábbi munkakörébe
vettek vissza, 3 főt visszavettek, de nem a korábbi munkakörébe, és 2 vezető beosztású
anyának még nem nyilatkozott a munkáltatója. Az alkalmazottak közül 83 főt a korábbi
munkakörben, 25 főt visszavettek, de nem a korábbi munkakörben, 7 főnek nem nyilatkozott
a munkáltatója, 7 főnek megszűnt a munkáltatója, és 6 főnek felmondtak.
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A vállalkozó anyákat vizsgálva megállapítható, hogy 7 főnek a korábbiakkal megegyező
módon folytatódott a vállalkozása, 1 fő még nem döntött arról, hogyan folytatja. A főállású
anyák közül 4 főt a korábbi munkakörébe, 1 főt visszavettek, de nem a korábbi munkakörébe,
1 főnek nem nyilatkozott a munkáltatója, 2 főnek megszűnt a munkáltatója. Azoknak,
akiknek megszűnt a munkahelye, a legnagyobb része alkalmazott státuszú volt, (64%),
akiknek pedig felmondtak a gyes alatt, a legnagyobb része (57%-a) szintén alkalmazott
(86%) volt.
k1.1 * k17.1 Crosstabulation
Vizsgáltuk azokat a problémákat, melyekkel az anyák szembesültek, amikor
gyermekvállalás után vissza kívántak térni a munkaerő-piacra. 274 anya 459 választ
adott, hiszen több választ is megjelölhetett egyszerre. Ezt összevetettük az anyák
életkorával, iskolai végzettségével, munkaerő-piaci státuszával. Ennek alapján a 18-25 év
közötti 32 fő közül a legnagyobb problémát - 14 főnek (43,75%) a gyermek betegsége esetén
a felügyelet megoldása a legnagyobb probléma, valamint a túlterheltség és a gyermektől való
érzelmi elszakadás (5-5 fő, 15,63%)
A 26-35 év közötti korosztálynak (265 fő) a legnagyobb probléma a gyermek felügyelete a
betegség során (80 fő, 30,19%), valamint a túlterheltség, 51 főnek (19,25%). Ezt követi a
gyermektől való elszakadás, 36 főnek (13,58%).
A 36-45 éves korosztályból (161 fő) szintén a gyermek felügyelete a betegség esetén jelent a
legnagyobb problémát (42 fő, 26,09%), valamint a túlterheltség 37 főnek (22,98%), és a
szakmai ismeretek elavultsága (19 fő, 11,8%)
46 év felett 1 főnyilatkozata alapján a túlterheltség a legnagyobb probléma.
A munkavállaláshoz való visszatéréskor az anyák minden korcsoportja a legnagyobb
problémaként a gyermek felügyelete betegsége esetén választ jelölte meg, a túlterheltség –
a család és munka összeegyeztetése - pedig egységesen a második legnagyobb probléma.
A harmadik helyen - a 18 és 35 év közöttiek legnagyobb része - a gyermektől való
érzelmi elszakadást jelölte meg, míg a 36 év felettiek a szakmai ismeretek elavultságát
tartják problémának.
k2.1 * k17.1 Crosstabulation
Iskolai végzettség szerint vizsgálva a kérdéskört már árnyaltabb a helyzet. Az alapfokú
végzettségű 42 főből 28 főnek (66,67%) a túlterheltség a legnagyobb probléma, 5 főnek
(11,9%) a rejtett diszkrimináció.
A középfokú végzettségű 204 főből 62 főnek (30,39%) a túlterheltség, 55 főnek (26,96%) a
gyermek elhelyezése a betegség során, és 22 főnek (10,78%) a rejtett diszkrimináció jelent
problémát a munkaerőpiacra való visszatérés során.
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A felsőfokú végzettségűek közül (200 fő) a gyermek betegsége esetén történő felügyelete (75
fő, 37,5%) jelent problémát,30 főnek (15%) a gyermektől való elszakadás, 29 főnek (14,5%) a
szakmai ismeretek elavultsága.
A munkába való visszatérést a végzettségekkel összevetve érdekes eredményt kaptunk.
Az alapfokú és a középfokú végzettségűek számára a munka és a családi élet
összeegyeztetése miatti túlterheltség a legnagyobb probléma a munkába való
visszatéréskor. A felsőfokú végzettségűek a gyermek betegsége esetén történő
felügyeletet jelölték meg a legnagyobb problémának.
k3.1 * k17.1 Crosstabulation
Munkaerő-piaci státusz szerint vizsgálva a kérdéskört, a vezető beosztásúak (62 fő) közül 22
főnek a gyermek betegsége esetén a felügyelet (35,48%), 11 főnek (17,74%) a gyermektől
való elszakadás jelent problémát. Az alkalmazottak közül (328 fő) 94 főnek (28,66%) a
gyermek betegsége esetén a felügyelet, 76 főnek (23,17%) a túlterheltség, 41 főnek (12,5%) a
gyermektől való elszakadás, 31 főnek (9,45%) a szakmai ismeretek elavultsága, 22 főnek
(6,71%) a kevés bölcsődei, óvodai férőhely jelent problémát a visszatérés során. A vállalkozó
anyák (16 fő) szerint 7 főnek (43,75%) a gyermek felügyelete betegség esetén a legnagyobb
probléma.
Megállapítható, hogy a gyermekvállalás után a munkaerő-piaci visszatérés legnagyobb
gátja a gyermek betegsége esetén történő felügyelete, valamint a gyermektől való
elszakadás és a túlterheltség.
Apák esetében a kérdéskört nem releváns vizsgálni, hiszen Magyarországon nem jellemző,
hogy az apák maradnak otthon a gyermekkel. A kérdőíves megkérdezés során sem
tapasztaltunk nagy arányban olyan apákat, akik GYES/GYED-et vettek volna igénybe.
k16.1 * k17.1 Crosstabulation
A munkaerőpiacra való visszatérés problémáit vizsgáltuk anyák esetén annak
függvényében, hogy az anyát visszavárták-e a korábbi munkahelyére GYES/GYED
180 anya nyilatkozott úgy, hogy igen, a korábbi munkakörébe visszavették, de 57 főnek
(31,67%) a gyermek betegsége esetén a felügyelet megoldása nagy probléma, 42 főnek
(23,33%) a túlterheltség, 28 főnek (15,56%) a gyermektől való elszakadás, 20 főnek (11,1%)
a szakmai ismeretek elavultsága, 9 főnek (5%) a véleménye szerint kevés a férőhely az
intézményekben, 7 fő (3,89%) a térítési díjak kifizetése jelent gondot, 6 főnek (3,3%)
önbizalmi és önértékelési problémái vannak.
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57 anya, akiket ugyan visszavettek, de nem a korábbi munkakörükbe a legnagyobb problémát
(14 fő, 24,56%) a gyermektől való elszakadás, 13 főnek (22,81%) a gyermek felügyelete
betegség esetén, 10 főnek (17,54%) a túlterheltség, 6 főnek (10,53%) a rejtett diszkrimináció,
4-4 főnek (7,02%) a kevés férőhely és a térítési díjak jelentenek gondot, 3-3 főnek (5,26%)
pedig a szakmai ismeretek elavultsága és önértékelési válság jelent problémát a
visszatéréskor.
Akinél a munkáltató még nem nyilatkozott (31 fő) a gyermek felügyelete betegség esetén (8
fő, 25,81%) a legnagyobb gond, 7 főnek (22,58%) a rejtett diszkrimináció, 4-4 főnek (12,9%)
a szakmai ismeretek elavultsága és a gyermektől való elszakadás, 3 főnek (9,68%) a
túlterheltség, 2-2 főnek (6,45%) a térítési díjak valamint önértékelési problémák, 1 főnek
pedig a kevés férőhely.
Akiknek megszűnt a munkahelye (34 fő) elsődlegesen a gyermek betegség esetén való
felügyelete (6 fő, 17,65%) a legnagyobb probléma, 5-5 főnek (14,71%) a túlterheltség és a
rejtett diszkrimináció, 4-4 főnek (11,76%) a önbizalomi válság és a szakmai ismeretek
elavultsága, 3-3 főnek (8,82%) a bölcsődei térítési díjak és a gyermektől való elszakadás
jelent gondot.
9 főnek a munkáltatója felmondott. Közülük 3 főnek (33,3%) a rejtett diszkrimináció, 2 főnek
(22,2%) a szakmai ismeretek elavultsága a legnagyobb probléma.
Elemzésünk során nem találtunk összefüggéseket a problémák között, amelyekkel szembesült
és a között, hogy visszavárták-e a munkahelyére.
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III. Következtetések, javaslatok
Az előzetesen rendelkezésre álló adatok elemzéséből az alábbi eredményeket tártuk fel,
következtetéseket vontuk le és javaslatokat tesszük:
A munkanélküliségi adatokat, azok változását vizsgáltuk, a nők elhelyezkedési lehetőségei
szempontjából. A regisztrált munkanélküli nők aránya 45 és 48 % között mozgott az utolsó 3
évben, így lényeges elmozdulás, arányváltozás a nők-férfiak vonatkozásában nem
történt.
A bölcsődék járási szinten 448 gyermek számára kínálnak férőhelyet. A járás területén
működő bölcsődékbe azonban csak 366 kisgyermeket írattak be december 31-ig. Fontos
megemlíteni azonban, hogy a járás területén nem egyenletes a bölcsődék elhelyezkedése,
hanem Zalaegerszegtől északra koncentrálódnak.
A járás területén több bölcsődére lenne szükség, különösen a Zalaegerszegtől délre eső
részeken, ahol egy intézmény sem működik, az ellátás teljes mértékben megoldatlan.
Alternatív megoldásként családi napközi létrehozásának és működtetésének támogatása
javasolt a járás déli részén élők esélyegyenlőségi szempontjainak érvényesítéséhez.
Fontos, hogy a családi napköziket az önkormányzatok is támogassák, hiszen a napközik
költségvetése szűkös állami normatívákat tartalmaz, így önkormányzati hozzájárulás nélkül
nagy terheket róna a szülőkre.
A jelenlegi helyzet javulását eredményezi majd a bölcsődék lehetséges formáinak
változása. A Gyermekvédelmi törvény várható módosításai kapcsán bizonyos feltételek
mellett

 a 10.000 fő lakosságlétszám alatti településeken is kötelező lesz bölcsődét működtetni
 új ellátási formák jelennek meg: mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde.
A várható rendelkezések kapcsán a kistelepüléseken is megjelenhetnek a 3 év alattiak ellátását
biztosító intézmények, amelyek működési módja nem jelent majd akkora anyagi terhet a
fenntartó kisebb önkormányzatok számára, mint a jelenleg működtetett hagyományos
bölcsődéké.
Megszűnik a családi napközik jelenleg tapasztalható működési anomáliája, hiszen a
gyermekvédelmi törvény ezt az ellátási formát – könnyebb kialakíthatósága, kevésbé szigorú
személyi és tárgyi feltételei kapcsán – szolgáltatáshiányos kistelepülésekre „találta ki”, ahol
nem megoldott a 20 hetestől akár 14 éves korig bezárólag a gyermekek napközbeni
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felügyelete. Ezzel szemben a családi napközik nagyobb számban a városokban – bújtatott
magánbölcsőde, magánóvoda formájában – jelentek meg. Azokon a településeken, ahol a
bölcsődétől az óvodán át az iskolai napköziig megoldott a gyermekek napközbeni felügyelete.
Szolgáltatásaikat magas státuszú családoknak kínálják, hiszen a sok esetben rendkívül
magas térítési díjat csak ők tudják megfizetni.
A gyermekvédelmi törvény várható módosításai tehát ezt az anomáliát is rendezik, illetve
újabb, a kistelepülések számára is fenntartható ellátási formákat vezetnek be.
A zalaegerszegi, bagodi, teskándi és zalaszentiváni bölcsődékben végzett kérdőíves
megkérdezés eredményeképpen 274 anya és 256 apa válaszai alapján végeztünk primer
kutatást a család és munka összeegyeztethetősége témakörében. A megkérdezett 530 fő
válaszai alapján az alábbi kutatási eredményekre jutottunk:
A megkérdezettek munkaerő-piaci státuszát összevetettük a végzettséggel nemek szerint, így
fontos következtetésekre jutottunk. Bár lényegesen több a megkérdezett anyák között a
felsőfokú végzettségű (54%), mint az apák között (38%), mégis az anyák jelentős része (74%)
alkalmazott státuszban dolgozik, csak 11 %-a tölt be vezetői pozíciót és csak 6 %-a
vállalkozó. Ezzel szemben az apák 64%-a dolgozik alkalmazottként, 15% tölt be vezetői
pozíciót és 17%-a vállalkozó. Jellemző tehát a társadalmi beágyazottsága a férfi nemű
vezetők és vállalkozók többségének. A nők közül tehát hiába többen magasabban
kvalifikáltabbak, mégis kevésbé jellemző rájuk a vezetői pozíció betöltése és a
vállalkozás indítása, mint a férfiak esetében. Az összefüggés szoros azzal a „láthatatlan
munkával”, és a gyermekek számával, amelyeket a szociális helyzetük, a jellemző
pénzkereseti modellek és a munkahelyi és családi feladatok elemzése során tártunk fel.
Fontos lenne a női vezetők és vállalkozók nagyobb társadalmi elismertsége ösztönzése
érdekében helyi női vállalkozói klubok működtetése, különböző marketing eszközök
segítségével a női vezetői/vállalkozói minta propagálása, a helyi, megyei sajtóban
szakmájukban sikeres nőkről szóló rovat indítása. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
Iparkamara, Agrárkamara segítségével egy nőknek szóló vállalkozásösztönző rendszer
kidolgozása, stb.
Feltártuk, hogy a vizsgált mintában már nem jellemző több generáció együtt élése, a
válaszadók mindössze 7 %-a él együtt egy vagy két nagyszülővel és 1 %-a egyéb rokonnal.
Így a nagyszülők, vagy más családtag által a gyermekek nevelésében, felügyeletében
nyújtott segítség mennyisége is korlátozottabb, mint korábban a többgenerációs
családok együttélése esetében. Több feladat hárul tehát az anyákra és apákra, mint korábban.
Az anyák döntő többsége (48%-a) nem szeretne otthon maradni gyermeke 2 éves korát
követően - szeretne dolgozni -, de azt tartaná ideálisnak, ha részmunkaidőben
dolgozhatna. Az apák közül legtöbben (38%) ugyanazt szeretnék, mint az anyák, hogy az
édesanyák részmunkaidőben dolgozzanak.
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Az apák közül kevesebben (34%) vannak azon a véleményen az anyákhoz képest (38%), hogy
mindkét szülő dolgozzon teljes munkaidőben. Az apák közül az anyáknál többen tartanák
ideálisnak, ha csak a férfi dolgozna a családban, vagy a nő csak az első gyermek
születéséig dolgozna, utána nem.
Az anyák döntő többsége – 65%-a –a 2-3 év otthon a gyermekkel eltöltött időt tartja
ideálisnak. Ehhez képest az anyáknak csak 27%-a tudott otthon maradni a többségük által
ideálisnak tartott 2-3 év időtartamig. A legtöbb anya -45%-a az anyáknak – 1,5-2 év
időtartamot töltött otthon ténylegesen a gyermekével szülés után. Az apák válaszából is azt a
következtetés vontuk le, hogy döntő többségük – 55% – a 2-3 év otthon töltött időt tartaná
ideálisnak. A gyermek apák és anyák által is ideálisnak tartott 2-3 éves korig való
otthonmaradása helyett a valóságban a gyermekek többsége sokkal korábban, tehát 1,5
-2 éves kora között kerül a bölcsődékbe, mivel az anyáknak ekkorra vissza kell mennie
dolgozni.
Kutatásunkban feltártuk, hogy a gyermekelhelyezés lehetőségeinek kiválasztásánál a
szülők döntő többségben az ismerős, rokon ajánlása vagy a nagyobb gyermekükkel
szerzett tapasztalat alapján döntöttek. A saját vagy ismerős személyes tapasztalata, jó
kapcsolata az intézményekkel tehát rendkívül fontos már a bölcsődeválasztásnál is.
Marketing szempontból tehát fontosabb az oda járó gyermekek és szüleik érzelmi
kötődésének, jó benyomásainak erősítése a külső marketing eszközök, pl. hirdetések
helyett.
A munkavállalást motiváló tényezőket vizsgálva mindkét szülő esetében a leginkább
fontos motiváció az anyagi kényszer: anyáknak és az apáknak is 46%-a ezt jelölte meg első
helyen. Az önállóságra, függetlenségre való törekvés az apák esetében szintén leginkább 1-es
fontosságú, míg az anyáknál ez a motivációs tényező leginkább 2-es fontosságú.
A választ adó apák számára tehát fontosabb az önállóságra való törekvés a
munkavállalás során, mint a választ adó anyák számára. Az önmegvalósítás, szakmai
siker lehetőségét az apák legnagyobb arányban 2-es, míg az anyák legnagyobb arányban 3-as
fontosságúnak ítélték meg, tehát az apákat a szakmai siker lehetősége is jobban motiválja,
mint az anyákat. A megfelelő munkafeltételeket mindkét nem tagjai egyaránt közepes
fontosságúnak, míg a társadalom nem dolgozókkal szembeni megítélését csak 5-ös
fontosságúnak - tehát egyáltalán nem fontosnak - tartották.
A bölcsődés korú gyermekek anyukáinak 87%-a 8 órában dolgozik, emellett kell megoldania
a gyermekneveléssel, háztartással összefüggő feladatait. A megkérdezett anyák mindössze
10%-a dolgozik részmunkaidőben, amely európai viszonylatban rendkívül alacsony
arány. Míg Ausztriában a 12 év alatti gyerekkel rendelkező párok 50 %-nál az egyik szülő
(többnyire a férfi) teljes munkaidőben dolgozik, a másik szülő (többnyire a nő)
részmunkaidőben, addig a zalaegerszegi járás területén ez a szám mindössze 10%.
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Szükséges a részmunkaidős állások számának emeléséhez a munkáltatók tájékoztatása a
jogszabályi kötelezettségekről, a GYES után visszatérők után járó kedvezmények
igénybevételének lehetőségeiről, akár a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány segítségével.
Kutatásunkban feltártuk, hogy az apák mobilabbak, az anyáknál nagyobb arányban
dolgoznak Zalaegerszegen kívül és külföldön. Ami szembetűnő, hogy minden 10.
bölcsődés gyermek édesapja külföldön dolgozik, amely fontos szempont a családok
mindennapi életének alakulásában, a hétköznapok szervezésében, a gyermek körüli
teendők ellátásában.
A válaszadó édesanyák számára a munkavállalást leginkább befolyásoló tényezők a
stabil párkapcsolat és a családbarát munkahely. Az egyéb családtagok által nyújtott
segítség áll a fontossági ranglétra következő fokán. A bölcsőde, óvoda közelsége csak
közepes fontosságú. A családbarát munkahely tehát a ranglétra legmagasabb fokán áll az
édesanyák megítélése alapján.
Az édesapák számára a munkavállalást leginkább a stabil párkapcsolat befolyásolja, a
második helyen az egyéb családtagoktól kapott segítség áll. Szintén közepes
fontosságúnak ítélték meg a bölcsőde, óvoda közelségét. Érdekes tény, hogy a családbarát
munkahely számukra csak a nem fontos kategóriába került.
A választ adó anyák 50%-ának igen, 50%-ának nem okoz gondot a család és munka
összeegyeztetése. A választ adó apák 70%-ának nem okoz gondot, míg 30%-nak igen. A
válaszoló anyák felének, míg a válaszoló apák csak közel egyharmadának okoz
nehézségeket, hogy összeegyeztesse a munkáját a családi élet mindennapjaival.
Az anyák többségét (71%-át) visszavárták a GYES/GYED után a korábbi
munkahelyükre, de legtöbbet - 46%-ot- nem a korábbi munkakörébe.
A munkába való visszatérésnél a legnagyobb nehezítő tényező, azaz a válaszadó anyák
50%-a szerint az, hogy a gyermek betegsége esetén a felügyelete nehezen oldható meg.
Megítélésük szerint a munkáltatók nehezen tolerálják, ha a munkahelyi feladatok
elvégzése háttérbe szorul, vagy elmarad a gyermekkel otthon töltött betegszabadság
miatt. A válaszadó nők 34,3%-ának a túlterheltség okoz problémát, azaz a családi és
munkahelyi feladatok összeegyeztetése.
Az anyák munkahelyén a családbarát intézkedések közül leginkább a gyermek utáni
pótszabadság kiadását alkalmazzák (53%). Ez jogszabályi kötelezettség, ahogy a családi
adókedvezmény érvényesítése is, ezt az anyák 55%-a veheti igénybe. Rugalmas munkaidőt
az anyák 33%-a esetében alkalmaznak, 17,5%-a munkahelyén részmunkaidővel
segítenek.
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A GYES-en lévő anyák csupán 4%-át segítik hírlevelekkel, információkkal, pedig ez egy
hatékony megoldási forma lehetne a munkavállalók számára a munkáltatók által
nyújtott információszolgáltatásban, felzárkóztatásban, kapcsolattartásban. Az
állásmegosztás nem elterjedt forma, mindössze 5 anya (1,8%) esetében alkalmazzák a
munkáltatók.
A válaszadó anyák 10%-a dolgozik részmunkaidőben, bár 17 %-a munkahelye ezt
lehetővé tenné. Annak a 7,5%-nak, aki nem a részmunkaidőt választotta, motivációja
nem ismert, de valószínűsíthető, hogy anyagi okokra vezethető vissza, hiszen a
csökkentett napi munkaidő arányosan csökkentett bérezéssel is társul.
A munkamotiváció életkor szerinti bontásából kutatásaink alapján látható, hogy a fiatalabb
(18-25 éves) anyák számára az önállóságra, függetlenségre való törekvés és a szakmai siker
lehetősége a legfontosabb motiváló tényező, míg az idősebb (35 év feletti) korosztály számára
az anyagi kényszer.
Az anyák körében végzett kereszttábla elemzés során kutatásunkban feltártuk, hogy az
„önállóságra és függetlenségre való törekvés” elsősorban a középfokú végzettségűeknek a
legfontosabb. Az „Önmegvalósítás, szakmai siker lehetősége” a felsőfokú és alapfokú
végzettségűek számára közepes fontosságú. A „megfelelő munkafeltételek megléte” a felső és
középfokú végzettségűek számára közepesen fontos, az alapfokú végzettségű és még tanuló
anyák esetén nem fontos. Az „anyagi kényszer” minden kategóriában a legfontosabb motiváló
tényező a munkavállalásnál, a „társadalmi ítélkezés” pedig egyik végzettségtípus szerint sem
fontos.
Az anyák körében végzett további kereszttábla elemzés során feltártuk, hogy az „önállóságra
és függetlenségre való törekvés” a vezető beosztásban dolgozóknak a legfontosabb. Az
„Önmegvalósítás, szakmai siker lehetősége”a vállalkozóknak a legfontosabb, és a vezető
beosztásúaknak is fontos. A „megfelelő munkafeltételek megléte” a főállású anyáknak fontos
szempont,
míg
a
többi
kategóriában
közepes
fontosságú.
Az
„anyagi
kényszer”alkalmazottként dolgozóknak, a főállású anyáknak és az álláskeresőknek a
legfontosabb motiváló tényező a munkavállalásnál. A vezető beosztásban dolgozóknak és a
vállalkozóknak nem motiváló tényező az anyagi helyzete, a „társadalmi ítélkezés” pedig
egyik munkaerő-piaci státusz-típus szerint sem fontos.
Apák esetében is összevetettük a válaszadók életkorát a munkamotivációjukkal. Az anyagi
kényszert, mint motiváló tényezők tartják a fiatalok (18-25 év közöttiek) kevésbé fontosnak,
míg a többi korcsoport szerint ez a legfontosabb tényező. A többi szempont, mint motivációs
tényező fontosságában nincs lényegi eltérés életkorok szerint.
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Az apák iskolai végzettségének összevetése a munkamotivációval is érdekes kutatási
eredményeket hozott. Az alap-, a középfokú végzettségű és a jelenleg tanuló apák számára az
önállóságra, függetlenségre való törekvés a legfontosabb munkamotiváció, míg a felsőfokú
végzettségűeknek nem annyira, de fontos. A másik legfontosabb motivációs tényező az
anyagi kényszer minden végzettség-kategória esetén, kivéve a jelenleg tanulókat.
Az apák munkaerő-piaci státuszát összevetettük a munkamotivációjával. Az önállóságra,
függetlenségre való törekvés az alkalmazotti beosztásban lévő apáknak a legfontosabb
tényező, a vezetőknek és a vállalkozóknak fontos. Az anyagi kényszert a vezetők nem tartják
fontosnak, a többi kategória mindegyike szerint a legfontosabb tényező.
Kutatásunk eredményeképpen feltártuk, hogy a nők részmunkaidős foglalkoztatását az
alapfokú és felsőfokú végzettségű szülők tartanák ideálisnak, míg a középfokú
végzettségűek mindketten dolgoznának. Munkaerő-piaci státuszukat megvizsgálva arra az
eredményre jutottunk, hogy a vezető és alkalmazott beosztású anyák és apák is a
részmunkaidős foglalkoztatást tartanák ideálisnak, míg a vállalkozó anyák és apák
egyaránt mindkét szülő teljes foglalkoztatását tartják ideálisnak.
Általánosan megállapítható, hogy a legnagyobb nehézséget a legtöbb otthoni teendő/
feladattípus a felsőfokú végzettségű anyáknak okozza legnagyobb mértékben. Ez
természetesen összefügghet azzal, hogy a legnagyobb arányban (54%) felsőfokú végzettségű
anyák adtak választ a teljes kérdőív mintában.
A munkaerő-piaci státusz szerint vizsgálva a feladatok megszervezésének nehézségét arra a
következtetésre jutottunk, hogy a vezető beosztású, az alkalmazott, és vállalkozó anyáknak
több tényező okoz nagyon nehéz feladatokat, amelyek a főállású anyáknak és az
álláskeresőknek nem jelent nehéz feladatot.
Vizsgáltuk, hogy a GYES alatt az édesanyáknak megmaradt-e a munkahelye. Akiknek
megszűnt a munkahelye, vagy a munkáltatója felmondott mindannyian 26 és 45 év közöttiek,
ők a válaszadók 11,4%-át képviselik. Azok között, akiknek megszűnt a munkahelye, a
legnagyobb arányban a középfokú végzettségűek vannak (58%), akiknek pedig felmondtak a
GYES alatt, a legnagyobb része (57%-a) szintén a középfokú végzettségűek közül kerül ki.
Azoknak a legnagyobb része, akiknek megszűnt a munkahelye, alkalmazott státuszú volt,
(64%), akiknek pedig felmondtak a GYES alatt, a legnagyobb része (57%-a) szintén
alkalmazott (86%) volt. Tehát a munkahelyüket elvesztő anyák többsége alkalmazott
státuszú volt a gyes előtt.
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A munkába való visszatéréskor az anyák minden korcsoportja azt a választ jelölte meg
legnagyobb problémaként, hogy a gyermek felügyeletét nem tudja megoldani a
betegsége esetén, a túlterheltség – a család és munka összeegyeztetése - pedig egységesen a
második legnagyobb probléma. A harmadik helyen a 18 és 35 év közöttiek legnagyobb
része a gyermektől való érzelmi elszakadást jelölte meg, míg a 36 év felettiek a szakmai
ismeretek elavultságát tartják problémának.
A munkába való visszatérést a végzettségekkel összevetve érdekes eredményt kaptunk. Az
alapfokú és a középfokú végzettségűek számára a munka és a családi élet összeegyeztetése
miatti túlterheltség a legnagyobb probléma a munkába való visszatéréskor. A felsőfokú
végzettségűek a gyermek betegsége esetén történő felügyeletet jelölték meg a legnagyobb
problémának.
Megállapítható, hogy a gyermekvállalás után a munkaerő-piaci visszatérés legnagyobb
gátja a gyermek betegsége esetén történő felügyelete, a gyermektől való érzelmi
elszakadás, a túlterheltség valamint a szakmai ismeretek elavultsága.
A gyermek betegsége esetére a bölcsődék és óvodák számára javasolt egy adatbázis
készítése és működtetése, amely a járás területén elérhető szakképzett vagy
tapasztalattal rendelkező, otthoni gyermekfelügyelet is vállaló gyermekfelügyelők,
gondozók, nyugdíjas dajkák elérhetőségét tartalmazza.
A gyermektől való érzelmi elszakadás megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy a
bölcsődék az édesanyáknak a gyermek intézménybe való elhelyezése előtt egy egynapos
felkészítő programot szervezzenek.
A GYES-ről visszatérők szakmai ismereteinek frissítése céljából a kormányhivatal
munkaügyi szervezete, vagy más civil szervezetek pályázati forrásból kifejezetten
édesanyák számára szervezhetne délelőtti időpontban gyermekfelügyelettel egybekötött
ingyenes képzéseket.
Összességében a munkahelyek családbaráttá válásához és a részmunkaidős és más
atipikus (pl. távmunka) foglalkoztatási formák elterjesztéséhez országos összefogásra,
marketingre és a munkaadók számára anyagi ösztönzők kormányzati szintű
bevezetésére lenne szükség.
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Összefoglalás
A jóléti állami és intézményes keretfeltételek szoros kölcsönhatásban állnak a munkaerőpiacspecifikus és munkáltatói keretfeltételekkel; ezek a munka és a magánélet
összeegyeztethetőségének fő meghatározói.
Korábban ezt az összeegyeztethetőséget egyfajta kérdésként fogalmazták meg. Idővel az
iparilag fejlett országokban, az emancipáció jegyében ez abba az irányba fejlődött, hogy
gyakorlatilag összeegyeztethetővé vált a gyerek nevelésével is. Ez a vita azt feltételezi, hogy a
szülők dolgozni akarnak, sőt nem akarnak, hanem napjainkban már dolgozniuk kell, és
szubjektív módon, gyakorlatilag értékesnek tekintik a kereső tevékenységet. Egyrészt
elégedettséget ad, illetve a gazdasági lét, és az élet színvonalának a biztosítását is
alátámasztja.
Jelenleg egy paradigmaváltás megy végbe a foglalkoztatási modellekre vonatkozólag,
valamint az annak alapjául szolgáló gazdasági-, családi-, és társadalmi modellek esetében. Ma
vita tárgyát képezi az, hogy mennyire kívánatos az, hogy mindkét szülő teljes mértékben,
vagy csak részmunkaidőben dolgozzon illetve, hogy gyakorlatilag milyen fajta támogatást
kapnak azok, akik egyedül nevelik gyermeküket.
A család és munka összeegyeztethetőségében a törvényi szabályozások igen jelentős szerepet
játszanak. Lehetséges jó gyakorlatok kifejlesztése, ha az állam a közösségi intézmények és
szervezetek a vállalkozásoktól és más szereplőktől is impulzusokat kap annak érdekében,
hogy cselekedjen. Az állam nem magától lép akcióba, hanem jelezni kell a szükségletet, a
változási igényt.
Jelen kutatás ezeket az igényeket foglalja össze, a kisgyermeket nevelő szülők véleményének
közvetítésével. Reményeink szerint direkt vagy indirekt változásokat indukál, rávilágít a
kisgyermekesek problémáira. A kutatás eredményeinek döntéshozókkal történő
megismertetése közvetlenül elősegíti a bölcsődei férőhelyek magasabb számának
biztosítását, az egyes területeken hiányzó intézményi háttér biztosítását, a rugalmas,
részmunkaidős állások, az atipikus foglalkoztatási formák elterjedését, a nők
munkaerőpiacra történő visszatérésének megkönnyítését, a női vezetők és vállalkozók
nagyobb társadalmi elismertségének ösztönzését és a családbarát munkahelyek
kialakítását.
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