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1.  VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1.1. A kutatás háttere
Magyarország kormánya az elmúlt évtizedekben hangsúlyt fektetett a családbarát értékrend, 
s ezáltal a család- és gyermekbarát szemlélet általánossá válására, és prioritásként kezeli a nők 
foglalkoztatottságának növelését, különösen a kisgyermekes anyák támogatását a munkaerő-
piacon való elhelyezkedésben, valamint családi és munkahelyi feladataik összehangolásában. 
Az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-00001 azonosító számú Családbarát ország projekt célkitűzésrendszere 
illeszkedik a kormányzat stratégiai irányához. A projekt bázisát adó stratégiai cél az, hogy a tár-
sadalomban megerősödjön és általánossá váljon a családbarát értékrend. A kitűzött cél eléré-
séhez a projekt többek között a  jövedelemszerző munka és a családi élet összeegyeztetését 
elősegítő megoldások kidolgozásával, terjesztésével, valamint a szolgáltatók és a szolgáltatá-
sok család- és gyermekbarát szemléletének kialakításával kíván hozzájárulni.

A család- és gyermekbarát szemlélet megalapozását egyebek mellett komplex kutatási 
tevékenység is elősegíti. A kutatási eredményekre alapozottan szakmai standardokat dolgo-
zunk ki, például „A család és munka összeegyeztetését segítő modellek kidolgozása – Szak-
mai standard” vagy a „Családbarát Hely tanúsító védjegy kidolgozása – Szakmai standard”. 
A projekt keretében továbbá képzési anyagok fejlesztése és képzések valósulnak meg. 

A Családbarát ország projekt célja a családbarát szemlélet általános érvényű elfogadta-
tása Magyarországon, mind a  foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatás, családbarát munka-
helyek), mind a magánélet tekintetében (a családi életet megkönnyítő, illetve a generációk 
együttműködésére irányuló tevékenységek, a családbarát helyek számának növelése). A köz-
gondolkodásban jelentős fordulatot szeretnénk elérni, amit jogszabályi módosításokra, szak-
mai standardokra és képzésfejlesztésre tett javaslatokkal is támogatunk.

1.2. A kutatás felépítése
Kutatásunk címe a  „Gazdasági, állami, civil és egyházi szervezetek családbarát hozzáállásának 
vizsgálata, mérése”. Tárgya a  családbarát működések elemző vizsgálata, mind a  munkáltatók, 
mind a szolgáltatások kontextusában értelmezve. Célja a „családbarátság” érvényes definíciójá-
nak megalkotása, illetve az ehhez kapcsolódó indikátorrendszer kidolgozása annak érdekében, 
hogy megértsük az intézményi szintű családbarát szemlélethez való viszonyulást, és feltérképez-
zük az intézményi szintű gyakorlatokat a munkahelyek családbarát intézkedéseiről, valamint le-
írjuk a családbarát szolgáltatások általános jellemzőit. A kutatás első részében másodelemzést 
(desk research) végeztünk. A vizsgálat keretében összefoglaltuk a családkutatásban használatos 
családdefiníciókat, elemeztük a családbarátsággal kapcsolatban eddig rendelkezésre álló nem-
zetközi (OECD, Európai Unió, Visegrádi Négyek) és hazai szakirodalmat, a szakpolitikai irányokat, 
a jó gyakorlatokat és a jogszabályi környezetet. Emellett hangsúlyt fektettünk a családbarát szol-
gáltatások feltérképezésére és megvalósulására Magyarországon. A kutatás második részében 
kvalitatív módszertanon alapuló adatfelvételt bonyolítottunk le. Felkerestük a  hazai családbarát 
tanúsítással, minősítéssel és auditálással foglalkozó szervezeteket (n = 14), és kvalitatív interjúk 
formájában megvizsgáltuk a  családbarát tevékenységekre vonatkozó jelenlegi hazai tanúsítói 
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gyakorlatot és az alkalmazott tanúsítások keretrendszerét. Ötven, már családbarát tanúsítást vagy 
díjat nyert gazdasági, állami, civil és egyházi szereplő mintáján kvalitatív (interjús) kutatás segítsé-
gével megkíséreltük feltárni a családbarát működések tartalmi megvalósulását, fejlődési útját na-
gyon különböző gyakorlati viszonyok között. Az elemzés során helyzetleírás készült a családbarát 
hozzáállásról, a családbarát attitűd jelentéséről és interpretálásáról szervezeti szinten, valamint 
a szolgáltatások szintjén. Fókuszcsoportos interjú keretében került sor a hazai tanúsítási rendsze-
rek összegzésére és a tanúsítók tapasztalatainak megvitatására.

A kvalitatív kutatás eredményei lehetőséget biztosítanak arra, hogy leíró kritériumok, il-
letve mérőszámok létrehozása mellett a  makrotársadalmi családbarát fordulat intézményi 
szintű előrehaladását számszerűsíthetővé tegyük, annak hatásait monitorozhassuk, valamint 
teret engednek a mélyebb összefüggések megértésére, illetve az akadályok és ösztönző té-
nyezők számbavételére is.

A kutatás eredményterméke két kutatási zárójelentés. Az első – jelen – kutatási jelentés 
a másodelemzés eredményeit és a tanúsítókkal lefolytatott kvalitatív interjúkat összegzi. Az 
eredmények lényegi összegzése során megalkottuk a „családbarátság” definícióját, valamint 
azon indikátorok halmazát, melyek révén a munkáltatók, valamint a szolgáltatások családba-
rát volta és ez irányú fejlődése mérhetővé és követhetővé válik.

A második kutatási jelentés a már családbarát tanúsítást vagy díjat nyert szervezetek ta-
pasztalatait és vélekedését mutatja be.

1.3. Eredmények

1.3.1. A család fogalma
A család definíciójával kapcsolatban a szakirodalom és a népességstatisztikai adatok alapján 
megállapítható, hogy a család a társadalom folyamatosan, dinamikusan változó egységét je-
lenti, melynek formai megnyilvánulása az utóbbi évtizedekben a pluralizálódás és a határok 
fellazulása irányába mutat.

1.3.2. Az állami szerepvállalás. A jóléti államok. A szociál- és családpolitikák 
változása Kelet-Európában, a V4-országokban és Magyarországon

A családok támogatásával kapcsolatos állami szerepvállalást megvizsgálva, a jóléti államokat 
Gøsta Esping-Andersen után skandináv (állami beavatkozáson alapuló szociáldemokrata), 
angolszász (relatíve kis állami beavatkozást megvalósító, a  legszegényebbekre fókuszáló) 
és kontinentális (konzervatív-etatista, szubszidiaritás elvű) típusok szerint vizsgáltuk. Ennek 
a felosztásnak legújabb kori kritikája, Csoba Judit elemzése, mely szerint a  jóléti államokat 
a társadalmi átalakulások és a fokozatosan romló anyagi helyzet új utak keresésére kényszerí-
tette a folyamatosan növekvő egyenlőtlenségi viszonyok kezelésére. Az útkeresés egyik for-
mája a fiskális politika helyett a piaci érdekeket követő monetáris gazdaságpolitika előtérbe 
kerülése volt. Erre az egyik megoldásnak az ún. „aktiváló állam” modell tűnt, melyet aztán 
később a „befektető állam” modellje váltott fel.

A jóléti államok szociál- és családpolitikáját az 1980-as években a társadalombiztosítási, 
míg az 1990-es években a családpolitikai kérdések foglalkoztatták, még elsősorban a hagyo-
mányos női-férfi szerepek mentén. Ennek a szemléletnek feminista kritikájaként jelent meg 
az otthon végzett, fizetetlen munka elemzése (pl. házimunka, gyermeknevelés, gondosko-
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dás). E tevékenységek társadalmasítása a defamilizáció, míg a családokra terhelése familia-
lista szociálpolitika. Ezen belül explicit familiarizmus esetén az állam nyíltan támogatja a csa-
ládok otthoni gondoskodó munkáját, míg implicit familiarizmus esetén passzívan viszonyul 
ehhez (nincs családpolitikája), és a családra hárítja a gondoskodás kötelezettségét. Választha-
tó familiarizmus esetében pedig az állam ugyan a családi szintű gondoskodást preferálja, de 
ezt különböző támogató szolgáltatásokkal egészíti ki (Szikra 2010).

A  kelet-európai országok kulcsjellemzője ugyanakkor a  kontinentális, biztosításalapú 
ellátás, míg a szociális segélyezés kiterjedtsége és hatóköre szélesebb, mint az EU tagorszá-
gaiban. A V4-országokat a konzervatív és a liberális közötti vegyes jóléti rendszerekkel lehet 
leginkább leírni (a szociális védelem alapvetően biztosításalapú, míg a szociális kockázatok 
elleni védelem, gondozás esetében a családé a  legfőbb szerep). Eközben az EU által 2000-
ben elfogadott ún. Lisszaboni Stratégia a társadalmi összetartozás erősítését fő célként jelöl-
te meg. A V4-országok fejlődését az EU-csatlakozást követően is részletesen áttekintettük.

Ettől kicsit eltérő kronológiai logika mentén építkezik az a tanulmányrész, amely Magyar-
ország családpolitikájának rendszerváltás utáni fejlődését mutatja be a  rendszerváltástól 
2018-ig. Az Antall-kormány (1990–1994) hosszú időre kivonta a nőket a munkaerőpiacról. 
A költségvetést megterhelték jóléti ellátásokkal, a családi pótlék, mint inflációs politika vi-
szont képes volt a  gyermekes családokat a  szegénységi küszöb felett tartani (GáboS 2000). 
A  Horn-kormány alatt (1994–1998) a  családtámogatásokra fordított kiadások csökkentek, 
ugyanakkor javult a támogatások célzottsága. A gyermekes családok szegénysége rendkívüli 
mértékben nőtt (DarvaS–TauSz 2004), a családok anyagi helyzete kiszámíthatatlanná, bizony-
talanná vált (GáboS–TóTh 2001), s miközben továbbra is magas volt a munkanélküliség, a kom-
penzációs hatás elhanyagolható volt. Az első Orbán-kormány alatt (1998–2002) mérséklődött 
a gyermekszegénység növekedése, a gyermekvállalási kedv növekedett, elsősorban a társa-
dalom felsőbb jövedelmi sávjában (GáboS–TóTh 2001). A  részmunkaidős foglalkoztatás nem 
érvényesült. A forintalapú lakáshitel népszerű volt, viszont a költségvetésnek terhet jelentett. 
A Medgyessy-kormány alatt (2002–2004) nem jelentek meg új elemek a családtámogatási 
rendszerben. A családi pótlék rendszerét és a GYES-t erősítették, de az iskoláztatási támo-
gatást megszüntették. Ezek az intézkedések azonban jelentősen növelték a költségvetési ki-
adásokat (NCSSZI 2015). Az első és a második Gyurcsány-kormány (2004–2006, 2006–2009), 
illetve a  Bajnai-kormány (2009–2010) intézkedései elsősorban a  szegényebb háztartások-
nak, az adó- és támogatási rendszert érintő elemek pedig elsősorban a legszegényebb gyer-
mekes és a leggazdagabb háztartásoknak kedveztek (beneDek–Scharle 2006). A GYES pusztán 
segéllyé vált, és a családi segélyezés a munkavállalás ellen hatott (NCSSZI 2015). Az időszak 
vége felé gyermekszegénységet csökkentő intézkedések jelentek meg, és bizonyos mérték-
ben támogatni kezdték a  női munkavállalást. A  második és a harmadik Orbán-kormány 
(2010–2018) politikai retorikájában a család, mint a „társadalom legfontosabb alapegysége” 
központi helyet kapott: az új kurzus a keresztény/konzervatív szemléletet támogatta; fő ked-
vezményezettjei a középosztálybeli, kétszülős és házasságban élő gyermekes családok vol-
tak. A családpolitikában ezenfelül felerősödött a demográfiai kérdések képviselete (NCSSZI 
2015; FerGe 2012a; 2012b; EMMI 2017). A családi adókedvezmény újbóli bevezetésével a gyer-
mekek számától függően csökkenthetővé vált a szülők összevont adóalapja, párhuzamosan 
az új, egykulcsos szja-rendszerrel. A családi pótlék és a GYES összege nem emelkedett, illetve 
a TGYÁS és a GYED is csak a reálértékét őrizte (NCSSZI 2015), ugyanakkor nőtt a természetbeni 
ellátások köre. 2014-ben a GYED extra intézkedéscsomagnak köszönhetően a GYED és a GYES 
mellett  a gyermek 1 éves kora után, illetve 2016-tól a gyermek féléves korát követően korlát-
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lan időtartamú munkavégzésre nyílt lehetőség (NCSSZI 2015). További intézkedések voltak az 
„egységes közfoglalkoztatási rendszer”, az otthonvédelmi akcióterv – ezen belül az otthon-
védelmi kamattámogatás –, a valutaalapú lakáshitelek esetében az árfolyamgát és a  forin-
tosítás, továbbá a magáncsőd intézménye. A 2015-ben megjelent Családi Otthonteremtési 
Kedvezmény (CSOK) egyösszegű, vissza nem térítendő lakáscélú támogatást, valamint hozzá 
kapcsolódó kedvezményes hitelezést nyújt gyermekeseknek (EMMI 2017). 2015-től a  gyer-
mekvédelmi jelzőrendszer és a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítésre került (arnolD et al. 
2017), és kétszintű rendszer jött létre: a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a központ, 
kötelező önkormányzati feladatként. A  negyedik Orbán-kormány (2018-tól jelenleg is) te-
vékenységét képviselő Családvédelmi Akcióterv már nem képezte jelen tanulmány tárgyát.

1.3.3. A családbarátság fogalmának megjelenése
A 20. század második fele a munkaerőpiac expanziójáról is szólt, még ha a női foglalkoztatás 
mértéke nem is érte el a férfiakét. Ehhez kapcsolódóan kerültek előtérbe a különböző mun-
kaszervezési elvek és lehetőségek, mint pl. a rugalmas munkaidő, az atipikus foglalkoztatási 
formák vagy a részmunkaidős állás. Ezzel együtt a család és a jövedelemszerző munka össze-
egyeztethetősége is új értelmezési kereteket, fogalmakat kapott, mint pl. gyerekbarát, anya-
barát, majd családbarát. A „családbarátság” fogalma tehát a nemzetközi szakirodalomban és 
a jogalkotásban is elsősorban a női-férfi munkavállalói egyenjogúság kontextusában jelenik 
meg: a munka és a magánélet összeegyeztethetőségét olyan eszköznek tartják, amely ellen-
súlyozza a nők esetleges hátrányát a munkaerőpiacon, a férfiak esetleges hátrányát a családi 
életben, ezen belül a családtagot gondozó szerepkörökben.

1.3.4. A családbarátság nemzetközi jó gyakorlatai és azok hatása
Néhány vizsgálat a családbarát munkáltatói gyakorlat hatásait elemezte. Megállapításaik sze-
rint 1) a rugalmas munkaidő, valamint a nagyobb kontrollt és döntési szabadságot biztosító ru-
galmas munkavégzési formák pozitív hatással vannak a munkavállalók egészségi állapo-
tára (Joyce et al. 2010; halpern 2005). 2) A rugalmasságot biztosító foglalkoztatási formák segítik 
a munka-magánélet egyensúlyának megteremtését, nagyobb munkavállalói elégedettsé-
get eredményeznek, erősítik a munkavállalók elköteleződését és bizalmát, teljesítményét, 
csökkentik a munkahelyi feszültséget, a fluktuációt és a  betegség miatti távolmaradást 
(ShaGvaliyeva–yazDaniFarD 2014; cliFTon–SheparD 2004). 3) A kutatási eredmények ellentmondá-
sosak a tekintetben, hogy a családbarát intézkedéseknek milyen hatásuk van az üzleti szer-
vezetek teljesítményére és profitjára (Ferrer–GaGné 2006; koSSek–ozeki 1998; preece–Filbeck 1999; 
heywooD–SieberT–wei 2005; riley–MccloSkey 1997; perry-SMiTh–bluM 2000; lee–honG 2011).

A családbarát intézkedések hatásairól általános kijelentések csak óvatosan fogalmazhatók 
meg: az intézkedések ugyanis igen változatosak, és azok hatását bonyolult mérni (koSSek–olli-
er-MalaTerre 2013). Már a használt fogalomrendszer sem feltétlenül ugyanazt takarja az egyes 
vizsgált országok, illetve szervezetek tekintetében (kaMerMan 2005), emellett a társadalmi-poli-
tikai-gazdasági-kulturális kontextus, a kulturális sajátosságok is rendkívül heterogének.

1.3.5. Nemzetközi minősítési eljárások
A  családbarátsággal kapcsolatos minősítési eljárásokat módszertani szempontból négy 
csoportra osztottuk: 1) Ex post adatgyűjtés körébe tartoznak azok az elismerések, amelyek 
a foglalkoztatók felsővezetőinek a körében gyűjtöttek adatot; ilyen például az Esélyegyen-
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lőség Díj (Franciaország), valamint a Munka és család audit / Munka és családbarát egyetem 
audit és a „TOTAL E-QUALITY” cím (Németország). Ide sorolható még a European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions felmérés, mely szerint a  családba-
rát munkahelyi intézkedések bevezetését a jogszabályi feltételeknek való megfelelés igénye 
mellett a  munkavállalói elégedettség növelése is motiválta. 2) Ex ante adatgyűjtés közé 
tartozik a  „Legjobb munkahely a  női munkavállalásért” díj (Portugália), az ausztriai Nő- és 
családbarát vállalkozások verseny, a Pozitív Akciók (Luxemburg), „Az év vállalata – egyenlő 
esélyek” díj (Csehország), az „Esélyegyenlőség a Minőség” díj (Portugália), valamint a spanyol 
Esélyegyenlőségi Minisztérium által indított „Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportu-
nidades entre Mujeres y Hombres”. Ezekre jellemző, hogy a kezdeti mérés után további hatás-
mérésre már nem kerül sor, emiatt nincs objektív információnk arról, hogy a díjak elnyerése 
miként hatott az adott cégekre. 3) Monitorozásra építő hatásvizsgálatok a Belgiumban in-
dult „Esélyegyenlőségi Díj”, a Siemens AG rendszere, a PSA Peugeot Citroen SA automatikus 
értékelőrendszere, valamint egyéb értékelési rendszerek (GRI, Sinzer, Sopact, B Impact As-
sessment). 4) Végül, néhány esetben egyáltalán nincs adatgyűjtés és értékelés, mint az izlan-
di Esélyegyenlőségi Díj, valamint a francia „Charte de la parentalité en entreprise” esetében. 
E minősítési rendszerek tartalma, értéke ezért nehezen ellenőrizhető.

A  nemzetközi családbarát minősítési eljárásokat a  2004–2010 között az Eva Heckl és 
munkatársai által végzett nemzetközi kutatás térképezte fel, és azokat a védjegyek, díjak, 
charták, rangsorok, jógyakorlat-gyűjtemények kategóriáiba sorolta. E kutatás alapján a si-
keres minősítési eljárás ismérvei: rugalmas és testre szabható; gazdasági, munkaerőpiaci és 
társadalmi változások figyelembevételével hozták létre; könnyen kezelhető; átlátható; PR-te-
vékenység támogatja. A minősítési eljárások nehézségét a kkv-k bevonása jelenti, valamint 
az, hogy a minősítőknek egyszerre kell követniük a vállalati igényeket, miközben a pályázók 
számára magas követelményszintet kell állítani. 

1.3.6. A családbarátság hazai jó gyakorlatai
A magyarországi családbarát minősítési – tanúsítási és auditálási – gyakorlatokról is képet 
kívánunk adni. Tanúsítókon a családbarát díjakat, címeket osztó állami, önkormányzati és civil 
szervezeteket értjük, auditálókon pedig azokat a cégeket, szervezeteket, amelyek családba-
rát szervezetfejlesztési auditot végeznek, illetve programokat kínálnak, hozzásegítve ezzel 
az egyes cégeket a családbarát szervezetek kialakításához, valamint a tanúsítók által nyújtott 
díjak, címek elnyeréséhez. A családbarát tanúsító szervezetek közül az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) Családbarát Munkahely pályázatát, a  Három Királyfi, Három Király-
lány Mozgalom Az Év Családbarát Vállalata díját és az mtd Tanácsadói Közösség Sokszínű és 
Családbarát Szervezet TOP 10 díját vontuk be a vizsgálatba. A családbarát auditor-, illetve 
szervezetfejlesztő cégek közül pedig az IFKA (Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) audit-
gyakorlatát, a ProLabora Kft. Munka és Család Auditját, a Szimbiózis Alapítvány tevékenysé-
gét, az mtd Tanácsadó Közösség szolgáltatásait, valamint a Három Királyfi, Három Királylány 
Mozgalom Balansz Partnerségi Programját tekintettük át. 

A definíció szerinti hatásmérések igencsak hiányosak a területen. A családbarátságot 
vizsgáló hazai kutatások elsősorban leíró jellegűek, leginkább a család és a munkahely kö-
zötti egyensúly megteremtésére fókuszálnak. Elemzésünk tárgya volt a Három Királyfi, Há-
rom Királylány Mozgalom 2016-os országos kutatása, a  Budapest Esély Nonprofit Kft. Nők 
a munkahelyen, munka és magánélet összeegyeztetése (2010) című kiadványa, a  Jól-Lét Köz-
hasznú Alapítvány által kiadott Biztonságos várandósság, biztonságos munkahely (2012) című 
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tanulmány, valamint a Fővárosi Esélyegyenlőségi és Módszertani Iroda műhelyének (2007) ki-
adványa az esélyegyenlőségi tervvel kapcsolatos kutatási eredményekről. Górcső alá vettük 
továbbá Sebők Csilla (2014), Mihálka Mária (2017), Makra Emese, Farkas Dávid és Orosz Gábor 
(2012) elméleti és empirikus fókuszú írásait is. Megállapíthatjuk, hogy a család és a munka-
hely közötti egyensúly megteremtésére törekvő vállalatoknál növekszik az eredményesség 
és a versenyképesség, mivel a dolgozók bizalma nő, a stressz, a feszültség, a betegség miatti 
távolmaradás és a fluktuáció pedig csökken (Jakab 2010).

1.4. Mi a családbarátság?
A családbarátság érvényes definícióját semmilyen forrásból, illetve az elsődleges adatgyűj-
tés során sem tudtuk teljes egészében azonosítani, ezért a gyűjtött adatok alapján magunk 
alkottuk meg. A definíció kidolgozásakor arra törekedtünk, hogy az újonnan felállított foga-
lomrendszer minél inkább támaszkodjék a  másodelemzés és az empirikus adatgyűjtés ta-
pasztalataira. Ennek megfelelően az új definíció:

 – A fő kutatási fókuszból, vagyis a munka-magánélet egyensúlyából és a családbarát 
munkahelyek fogalmából induljon ki, de legyen általánosan használható minden 
családbarát tevékenységre (pl. családbarát szolgáltatások).

 – Legyen konkrétan paraméterezhető, vagyis alapulvételével a családbarát tevékeny-
ségekre meg lehessen határozni olyan gyakorlati kritériumlistát, illetve értékelési 
rendszert, amely a minőségellenőrzés alapja lehet (így például ebből a definícióból 
levezetve került felépítésre a Családbarát Hely tanúsító védjegy kritériumrendszere).

 – A megalkotott definíció harmonizáljon a gyűjtött adatok teljes körével, azaz sehol 
ne kerüljön ellentmondásba a felmérés során azonosított szakirodalmi és empirikus 
adatokkal, azokkal bennfoglaló viszonyt vegyen fel.

A fenti kritériumoknak megfelelő definíció a kutató munkacsoport konszenzusaként jött lét-
re. A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársaival tovább finomítottunk, és 
szakmai workshopok során az Emberi Erőforrások Minisztériuma és számos releváns szakmai 
szervezet visszajelzését is integráltuk.

A végső definíció két konceptuális szinten jött létre. Egyrészt elméleti szinten azokat az alap-
elveket foglaltuk össze, melyek egy tevékenységért felelős szervezet, illetve a szervezet vezetősé-
gének családbarát elkötelezettségét jellemzik. Másrészt a gyakorlati megvalósulás szintjén olyan 
leírásra törekedtünk, amely már konkrétan felhasználható az értékelési rendszerek létrehozásakor.

1.4.1. A családbarátság elméleti definíciója
A családbarátság átfogó elméleti szinten a szervezet attitűdjére utalva azt feltételezi, hogy 
az adott szervezet a családot a maga számára is értéknek tekinti az egyént érintő döntései 
esetében is. Vagyis a szervezet (és kiemelten annak vezetése) a szervezet tagját nem csupán 
mint egyént veszi tekintetbe, hanem úgy is, mint az őt körülvevő családi rendszer tagját, és 
ezt a minőségét védendő, a szervezet érdekeivel és értékrendjével integrálni igyekszik.

A családbarátság az értékrend folyamatos fejlődését tükröző iránymeghatározást jelöl.

1.4.2. A családbarátság gyakorlati definíciója
A gyakorlati szempontú meghatározás szerint a családbarátság az adott szervezet felépí-
téséhez igazodó konkrét intézkedéscsomag összetétele, melyben az intézkedések az elméle-
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ti meghatározásban kijelölt irányhoz igazodva a legváltozatosabb formákban valósulhatnak 
meg a rendszer felépítése, iparági besorolása, térbeli-politikai-kulturális-gazdasági kontextu-
sa szerint vagy aszerint, hogy a családbarát szemléletet az aktor csak alkalmazni vagy terjesz-
teni is szeretné-e. Mivel iránymeghatározás, ezért nem statikus állapotot, hanem dinamikus 
fejlődési folyamatot tükröz.

Családbarát szervezet
A felhasználó és a szervezet igényeit kölcsönösen figyelembe véve támogatja az egyént a csa-
ládhoz kapcsolódó gondozói és egyéb szerepek betöltésében, egyúttal csökkenti a szervezet 
saját elvárásainak és a családi környezet igényeinek feszültségéből származó stresszt.

Családbarát munkahely
A családbarát szervezet a munkahely, a felhasználó a munkavállaló. 

A családbarátság az alábbi kontextusokban valósul meg:
 – Atipikus foglalkoztatás (munkaidőmodell és feladatkiosztás) alkalmazkodva a mun-

kavállaló családi terheinek változásaihoz.
 – A  munkavállalóknak biztosított speciális juttatások és szolgáltatások elsősorban 

a rekreáció, a közösségépítés, az egészségvédelem, az érdekegyeztetés és a képzé-
sek területén.

A családbarátság eredményes eszköz lehet a piaci elismertség kialakításához, növeléséhez, 
erősítheti a vállalatok és szolgáltatások piaci pozícióját, valamint a munkahely biztonsága ré-
vén csökkentheti a munkaerő fluktuációját, továbbá elősegítheti a legjobb munkaerő meg-
szerzését és megtartását.

Családbarát szolgáltatás
A családbarát szervezet a szolgáltató, a felhasználó a szolgáltatást igénybe vevő. A családba-
rátság kontextusa maga a szolgáltatás, ami a felhasználó családi körülményeit, családjának igé-
nyeit is figyelembe veszi. A családbarátság megnyilvánulási módja ágazatonként eltérő lehet.

A szolgáltató szervezet családbarátságát a Családbarát Hely (Családbarát Hely, mint Szol-
gáltató Hely) vagy azzal egyenértékű tanúsítás igazolja. A különböző ágazatok családbarát 
működésmódjainak tanúsítására később kidolgozandó alkategóriák készülnek.

1.5. Illeszkedés és kapcsolódás
Ez a kutatás megítélésünk szerint nagy jelentőségű lépés a családbarátság elterjedéséhez. 
A családbarátság definíciója a Családbarát Hely tanúsító védjegy-kritériumrendszer megal-
kotásának és működtetésének alapját képezi. A védjegy átfogó, és mint ernyőtanúsítás viszo-
nyítási pontként szolgálhat a Magyarországon működő összes családbarát minősítés (tanúsí-
tás és díjazás), valamint auditrendszer számára.

A definíció ezen túl áthatja a Családbarát ország projekt legkülönbözőbb szakmai tevékeny-
ségeit (kutatások, képzések, standardok, szakmai és lakossági kommunikáció), így hozzájárul 
ahhoz, hogy Magyarországon a családbarátság általánosan elfogadott érték legyen. A család-
barátság a Családbarát Ország Nonprofit Kft. többi tevékenységének is központi eleme.
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Jelen kutatás háttere és az EFOP-1.2.6-VEKOP-17 Családbarát ország projekten belüli, illetve 
azon túlmutató illeszkedése a Vezetői összefoglalóban került részletes bemutatásra.

2.1. A kutatás célja és fókusza
Kutatásunkban elsődleges célkitűzés volt a  családbarát szemléletmód, a  családbarát attitűd 
jelentésének, mérésének és interpretálási módjainak megismerése. A végső cél a „családbarát-
ság” érvényes definíciójának megalkotása, illetve az ehhez kapcsolódó indikátorrendszer kidol-
gozása volt, annak érdekében, hogy megértsük az intézményi szintű családbarát szemlélethez 
való viszonyulást, és feltérképezzük az intézményi szintű gyakorlatokat a munkahelyek család-
barát intézkedéseiről, valamint leírjuk a családbarát szolgáltatások általános jellemzőit. 

A  kutatás első fázisában másodelemzést – adat- és dokumentumelemzést – végeztünk 
külföldi és magyar tanulmányok, nyilvánosan elérhető adatbázisok nyomán. Összegyűjtöttük 
a családbarát attitűdöt és szemléletmódot tükröző intézkedéseket, valamint a mérésükre hi-
vatott indikátorokhoz használható szempontokat. A szisztematikus szakirodalom-kutatásban 
feltártuk a nemzetközi és a hazai jó gyakorlatokat, valamint feldolgoztuk a legfontosabb elérhe-
tő statisztikai adatokat és a témával kapcsolatos dokumentumokat. Emellett kísérletet tettünk 
a makrotársadalmi családbarát fordulat intézményi szintű előrehaladásának és mérési eszköze-
inek felkutatására, hatásainak monitorozására és a mélyebb összefüggések megértésére.

2.2. Kutatási kérdések
A kutatás tervezett tématerületei:

 – A családbarát szemléletmód, szellemiség interpretálása és a családbarátság megha-
tározása, definiálása.

 – Családbarát intézkedések, eszközök és szolgáltatások a  hazai szervezetek körében 
(motivációk, finanszírozás és hatások).

 – A családbarátság mérése, számszerűsítésre alkalmas indikátorok.
 – Nemzetközi esetek, jó gyakorlatok a családbarát társadalom fejlesztésének témakörében.

2.3. A másodelemzés folyamata
A szakirodalom-, dokumentum- és adatbázis-elemzést kutatócsoportunk végezte. A kutatók 
folyamatos kommunikációban voltak egymással annak érdekében, hogy 

1) az egyes tématerületek kapcsolódási pontjait azonosítani tudják, 
2) és az esetleges átfedéseket, ismétlődéseket kiszűrjék. 

A szisztematikus elemzésben elsősorban free-access irodalmi adatbázisokat használtunk (pl. Google 
Scholar, Ebsco), de ezek mellett a „szürke irodalom”1 elérésére is hangsúlyt fektettünk. A vizsgálati 
fókusz kiszolgálása érdekében komplex kulcsszavakat és keresési stratégiát határoztunk meg (tárgy-
szavas keresés, szerzőkeresés, másodhivatkozások felhasználása hólabdamódszerrel). Az elsődleges 

1   Lásd Wiley Online Library: Searching for grey literature for systematic reviews: challenges and benefits. https://onlinelibra-
ry.wiley.com/doi/full/10.1002/jrsm.1106
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kizárási és bevonási kritériumok meghatározása (időtáv, földrajzi lefedettség stb.) az elemzés elején 
megtörtént. Iterációs folyamat mentén fi nomítottuk és szűkítettük a feldolgozandó dokumentu-
mok körét, és egyúttal azok kritikai értékelését is elvégeztük. Az elemzésbe bevont tanulmányok 
száma 140; ezek képezik a jelen feltáró és összegző tanulmány alapját. A tanulmány szakmai lektorá-
lása lezajlott, a tanulmányt minden szerző elolvasta és jóváhagyta. 

Kulcsszavak és 
keresési stratégia 
meghatározása

A kutatás által le-
fedett terület és 

időszak kijelölése

Másodelemzés – 
a szakirodalom 

feldolgozása 
és értékelése

Tanulmányírás, 
lektorálás

1. ábra. A kutatás keretében megvalósuló adat- és dokumentumelemzés folyamatábrája

2.4. A kutatás forrásai
A kutatómunka első lépéseként meghatároztuk a releváns free-access irodalmi adatbáziso-
kat. Ezt egyrészt keresőrendszerek segítségével tettük meg. Használtuk az adott, interne-
ten elérhető adatbázisokat (pl. GRINCOH,2 EUROFOUND,3 EUROSTAT, KSH). Emellett kutatá-
si beszámolókat, szociálpolitikai és szakpolitikai elemzéseket (például OECD, ILO, EIGE) és 
tudományos közleményeket, illetve azok elérhetőségét (például Esély, Kapocs, Demográfi a, 
Magyar Tudomány, Szociológiai Szemle, Replika, EBSCO stb.) tartalmazó weboldalak, tudomá-
nyos adatbázisok felkeresésére került sor. A témakörhöz illeszkedő kulcsszavak/tárgyszavak 
segítségével releváns források, kutatási beszámolók és adatbázisok azonosítására került sor 
(harcSa–MonoSTori 2017). Azonosítottuk továbbá az adott szakterületen meghatározó szerző-
ket, és a másodhivatkozások hólabdás követésével jutottunk el a jelen tanulmány és kutatás 
fókuszában álló dokumentumokhoz. Az így fellelt források és azok hivatkozásainak áttekin-
tése után a  forrásokat kritikai értékelésnek vetettük alá, majd szűkíteni, illetve pontosítani 
tudtuk az elemzés szempontjából fontos szerzők, kutatási beszámolók és adatbázisok listáját.

Területileg elsősorban a hazai, majd ezt követően a V4-es országok, illetve az európai uniós 
tagállamok vonatkozásában létrejött szakmai anyagok áttekintésére törekedtünk. A nemzetkö-
zi szakirodalom esetében ezen túlmenően az OECD és más, elsősorban angolszász országokról 
(ezen belül leginkább az Amerikai Egyesült Államokról) született forrásokat is feldolgoztunk. 

Kutatómunkánk során arra törekedtünk, hogy a lehető legfrissebb információkat gyűjt-
sük össze, ezért elsősorban az elmúlt tíz év beszámolóit dolgoztuk fel. Bizonyos esetekben, 
például a hazai családtámogatással kapcsolatos publikációk és átfogó szociálpolitikai elem-
zések esetében kiterjesztettük a vizsgálati időszakot, így az összefoglalás felöleli a rendszer-
váltástól napjainkig tartó időtartamot. Mivel a másodelemzés egyik célja a családbarát szem-
lélet konceptualizálása, a forráskeresés kezdetén a családbarát fogalom rugalmas jelentését 
használtuk, és engedtük, hogy a fogalmat a szakirodalom tematizálja számunkra. A másod-
elemzés e kezdeti fázisában annak érdekében, hogy megalapozott módszertan alapján ér-

2   GRINCOH: Grow – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe. Project number: 
290657; Families and Societies kutatások (project number: 320116).

3   European Quality Life Survey kutatás.
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tékelt családbarát példákat vizsgálhassunk, 
az Európai Unió szakosított intézetei között 
olyat kerestünk, amely a  családbarátság és 
munkahely metszéspontjaival foglalkozik. 

Az ismeretgyűjtő munka a  családbarát 
szemlélet terjesztésének nemzetközi meg-
valósulási formáira és a jó gyakorlatok össze-
gyűjtésére is irányult. A  másodelemzésnek 
ebben a  szakaszában (i) a  létező jó gyakor-
latok családbarát-definícióinak vizsgálata, 
valamint (ii) értékelési szempontjainak szám-
bavétele történik meg.4

A jó gyakorlatok vizsgálatánál fontos jellemző az implementálhatóság, így ez az igény térben 
és időben befolyásolta a lefolytatott másodelemzést: elsősorban a mai magyar kontextushoz 
illeszkedő eseteket vizsgáltunk (vö. veSelý 2011, 98):

 – 10 évnél nem régebbi eredményeket mutatunk be, és
 – vizsgálati fókuszunk a környező országokra, különös tekintettel az EU országaira és 

kisebb hangsúllyal az OECD-országokra terjed ki.
A jó gyakorlatok összesítése internetes keresőszavas kutatás eredménye, ami a családbarát, 
családbarát foglalkoztatás és jó gyakorlatok kulcsszavak keresésén alapult. Az egyes tanúsítók 
kritériumainak felkutatásakor a családbarát díj vagy minősítés kifejezéseket használtuk. 

SZÜRKE  
IRODALOM

IDŐTÁV
FÖLDRAJZI  

HELY

SZAK- 
IRODALOM

Jogszabályok, 
dokumentumtár,  

kéziratok

A rendszerváltástól 
 napjainkig OECD, EU, V4, HU

Családbarát kombinált  
kulcsszavak „AND”  
„OR” kapcsolattal

3. ábra. A kutatásba való bevonási és kizárási kritériumok

A  másodelemzés utolsó fázisában a  családbarát szolgáltatások feltérképezésére is hang-
súlyt helyeztünk annak érdekében, hogy átfogó képet kapjunk a  családbarátságról és 
annak gyakorlati működési módjairól. A szolgáltatásokat desk research keretében azonosí-
tottuk és kategorizáltuk. A csoportosított szolgáltatások elősegítik a hazai implementáció 
szintjeinek meghatározását.

4   Az értékelési szempontok gyűjtésének célja, hogy kiindulópontokként szolgáljanak a családbarátságot mérő indikátor- 
alkotásban.

OECD

EU

V4

Magyarország

2. ábra. A kutatás keretében vizsgált szakmai anya-
gok földrajzi fókusz szerinti struktúrája
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2.5. Kvalitatív, félig strukturált tanúsítói interjúk
Felkerestük a  hazai tanúsítással és auditálással foglalkozó szervezeteket, és megvizsgáltuk 
a családbarát tevékenységekre vonatkozó hazai jelenlegi tanúsítói gyakorlatot, valamint az 
alkalmazott tanúsítások keretrendszerét. A kutatásba a Magyarországon működő összes csa-
ládbarátsággal kapcsolatos tanúsítót bevontunk; 14 tanúsítóval készítettünk interjút. 

A kutatás a kvalitatív módszertan mentén a félig strukturált interjú módszerét használta. 
Az interjú mintegy egyórányi időtartamú személyes beszélgetés formájában zajlott három 
interjúkészítő részvételével. A válaszadás önkéntes volt; az adatok felvétele, tárolása és feldol-
gozása anonim módon, a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. Adatkezelési Szabály-
zatának megfelelően történt, olyan módon, hogy az adatfeldolgozást követő összegzésben 
csupán összesített eredményeket publikáltunk, és az egyes válaszadók által adott konkrét 
válaszokra nem lehet visszakövetkeztetni.

Az interjúeredmények alapján az alábbiakat vizsgáltuk: 
 – A „családbarátság” fogalmának definícióját.
 – A tanúsítók, auditálók tevékenységét és tapasztalatait.
 – A tanúsítók, auditálók kritériumrendszereit.

1. Szervezetek bemutatása, múltjuk, a tanúsítás eredete, története 
1.1. A szervezet rövid bemutatása 
1.2. A szervezet Családbarát TANÚSÍTÓ, MINŐSÍTŐ tevékenysége 

2. „Családbarátság”-definíciók: a tanúsító szervezetekre és a hozzájuk pályázó szervezetekre vonatkozóan
2.1. A „családbarátság” fogalmának definíciója – szervezeti 
2.2. A pályázó szervezetek családbarátság-definíciói – példákkal

3. Módszertan
3.1. Tanúsítási kritériumok – (kik pályáznak, milyen intenzitással)
3.2. A jelentkezés, pályázás menete (mikor, hol, regisztráció, adatlap, technikai részletek) 
3.3. Az értékelés menete, szempontrendszere
3.4. Az értékelők személye, kiválasztásuk, rotációjuk
3.5. Mit adnak, mi a tanúsítvány maga (eredménye, értéke)
3.6. A monitoring/értékelés és annak menete
3.7. Visszajelzések a díjazottak részéről, kapcsolattartás, visszajelzések, értékelések „felhasználása”

4. A szervezet által ismert többi tanúsító szervezet, tanúsítvány, illetve a velük való kapcsolat jel 
lemzői – a piac ismerete

4.1. A CSB díjazás/minősítés piacának ismerete 
4.2. Más tanúsító/auditáló szervezetekkel való kapcsolat jellemzése; ha volt együttműködés,  

 annak ismertetése

5. Jövőkép, tervek, javaslatok 
5.1. A tanúsító szervezet hozzáállása, véleménye az

– átfogó szabályozásról a díjakkal, tanúsításokkal kapcsolatosan
– elvárások az ernyőminősítési rendszerrel kapcsolatban, és vélemények annak lehetséges 
  hatásáról 

5.2. A  saját szervezet lehetséges szerepe, lehetőségei az ernyőminősítési rendszer (védjegy)  
 kidolgozásában

1. táblázat. A tanúsító szervezetekkel történő interjú vázlata a tanúsítók számára
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3. AZ EREDMÉNYEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 
– SZAKIRODALOM-KUTATÁS

3.1. A család fogalma és a családformák változása
A család a társadalom alapvető egysége, így a definiálásával számos tudományterület foglal-
kozott, pl. szociológia, pszichológia, demográfia, jog. 

 – Mérei Ferenc szerint „a család a legelemibb, áttekinthető, férfiak és nők, felnőttek és 
gyermekek biológiai és pszichológiai, társadalmi, kulturális szükségleteinek kielégí-
tésére alkalmas csoportosulás, közösség” (Mérei 1965, 8). 

 – „A család nem más, mint szülők és gyermekek együttélése, illetve az együttélés so-
rán kialakult pszichoszociális rendszer” (boGnár–TelkeS 1996, 168).

 – Andorka Rudolf meghatározása szerint a  család szociológiai értelemben olyan 
együtt élő kiscsoport, amelynek tagjai házassági kapcsolatban vagy vérségi kötő-
désben állnak egymással (anDorka 1997). 

 – A KSH 2006-os összefoglalója az 1960-as évek családfogalmát a következőképpen defi-
niálta: „Család: a házastársi, továbbá vérségi felmenő, lemenő és oldalági rokonsági, 
valamint örökbefogadási kapcsolatban álló és ténylegesen együtt lakó személyek kö-
zül az ún. családmag tagjainak és a családmaghoz tartozó, de külön családmagot nem 
alkotó rokonoknak a közössége.” Az Ajánlás a 2000 körüli nép- és lakásszámlálásokhoz 
az EGB-régióban című dokumentum „Háztartások és családok” című fejezete a követ-
kező definíciót használta: „A  családmagot szűk értelmében kell meghatározni, azaz 
egy magán- vagy intézeti háztartáson belüli személyek csoportjaként, akik férj-feleség, 
élettárs vagy szülő-gyermek kapcsolatban állnak egymással. Ily módon egy családmag 
(szűk család) magában foglalhat egy párt gyermekek nélkül, vagy egy párt egy vagy 
több gyermekkel, vagy egy szülőt egy vagy több gyermekkel” (KSH 2006).

 – Anthony Giddens brit szociológus családnak az emberek olyan csoportját tekinti, 
akik közvetlen rokonsági kapcsolatban vannak egymással, és a családban élő felnőt-
tek végzik a gyermekek gondozását (GiDDenS 2008). 

 – A  KSH a  2011-es népszámlálás során használt családfogalom-definíciójába – a  fentiek 
mellett – már bekerült az élettársi kapcsolat is: „A család a házastársi vagy élettársi, illetve 
vérségi kapcsolatban együtt élők legszűkebb köre” (KSH 2011). Magyarország Alaptörvénye 
szerint pedig: „Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes 
elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradá-
sának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.” 

 – „… a család olyan személyek életközössége, amely a társadalom, azaz a politikai kö-
zösség legkisebb csoportját képezi. Szociális védelmi, gazdasági, érzelmi és repro-
dukciós funkciót ellátó közösség” (inFoSzolG 2014).

A családoknak azt a formáját, amelyben két felnőtt él közös háztartásban saját vagy fogadott gyerme-
kükkel, a szociológia nukleáris családnak nevezi. A nukleáris családmodell, melynek változását sok ku-
tató a család felbomlásaként értékeli, gyakorlatilag a történelem egy meglehetősen rövid, mindössze 
40 éves időszakában volt általánosan elfogadott, mintajellegű együttélési modell (richTer 2017).
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A legtöbb gazdaságilag fejlett ország a 20. század második felében szembesült azzal a demo-
gráfiai ténnyel, hogy az adott társadalmak alacsony termékenységi mutatóik okán nem „termelik 
újra magukat”, vagyis a népességszámuk folyamatosan csökken, az ebből adódó elöregedő korfájú 
társadalmak pedig többek között komoly társadalom- és nyugdíjbiztosítási problémákat jelenthet-
nek. Mindez együtt járt a korábban hagyományosként elfogadott családmodell változásával is, amit 
sokan a család mint modell válságaként is értelmeztek (harcSa–MonoSTori 2017). 

Mérei Ferenc a  Házasság, család, nevelés című írásában már 1965-ben felvetette, hogy 
a család intézménye válságban van, melyre a válások magas száma utal (kovácS–pikó, 2007). 
Dányi Dezső is úgy fogalmaz, hogy véget ért a „házasság aranykora” (Dányi 2001). Kathleen 
Kiernan szerint a házasság aranykora a 60-as évekre és a 70-es évek elejére datálható (kiernan 
2004), viszont mára megszűnt a házasságok univerzalitása (JoneS 2005), így csökkent a hagyo-
mányos értelemben vett családok száma is. A válások száma növekvő, ami azt mutatja, hogy 
a  házasság már nem jelent többé élethosszig tartó elköteleződést (barlow–proberT 2004). 
A házasságok felbonthatóvá váltak, és az újraházasodások csökkenése szintén megfigyelhe-
tővé vált (S. Molnár 1997). Tóth Olga meglátása szerint a családi élet válsága tükröződik (TóTh 
1997), azonban további kutatók szerint inkább az mondható el, hogy a család nem válságban, 
hanem csupán változóban van (aDaMik et al. 1999; SoMlai 1996; ThornTon–DeMarco 2001).  

Nem vitatható, hogy az elmúlt évtizedekben olyan gazdasági, társadalmi átalakulások 
zajlottak le, amelyek nem kedveztek a házasságok fennmaradásának (bukoDi 2001; ThornTon–
DeMarco 2001). A családformák változása mélyebb társadalmi átalakulásokról is tanúskodik, 
mint ahogy ezt Esping-Andersen elemzése a  családok 21. századi helyzetéről kiemeli (eS- 
pinG-anDerSen, 2017): a II. világháborút követő oktatási expanzió egyik eredménye volt a nők 
tömeges megjelenése a közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, majd egyre nagyobb 
arányú megjelenésük a  munkaerőpiacon. Mindezzel érték- és attitűdváltozások is együtt 
jártak (individualizmus, a társadalmi nemi szerepek megjelenése és megerősödése). Többek 
között ennek tudható be, hogy a korábban jellemzően stabil házasságokat és családmodellt 
egy sokkal plurálisabb kép váltotta fel – ennek mindenféle társadalmi, gazdasági hozadéká-
val együtt. Ezek közül – a plurális családképen túl – a termékenységi arányszámok nagyon 
jelentős csökkenése volt az, ami társadalmilag a legnagyobb gondot jelentette. 

A 80-as években a családi élettel kapcsolatos attitűdök liberalizációja ment végbe a fiatalok 
körében, és egyre inkább elterjedőben az egalitariánus álláspont, ami a generációváltásnak is 
köszönhető (brewSTer–paDavic 2000). Változtak a családformák, pluralizálódtak (SoMlai 1999; ne-
Ményi 2003; neMényi–TakácS 2005), és újfajta együttélési minták kerültek előtérbe (EMMI, 2017). 
„A családi életformák pluralizálódása azt jelenti, hogy a házasságban élő szülőből és gyermekekből 
álló hagyományos családtípusok mellett napjainkban egyre nagyobb számban fordulnak elő olyan 
családformák, amelyek eltérnek ettől a hagyományos formától” (JuháSz 2010, 34).

A  90-es évek első felében a  régi többgenerációs családok eltűnése került fókuszpontba 
(cSeh-SzoMbaThy 1994). A kutatások rávilágítottak arra, hogy a családi közösségek visszaszorulá-
sával egyenes arányban nő az egyedülállók aránya. A „szinglik” egyedülállók, magas, általában 
felsőfokú végzettségűek, jól fizető állásuk van, sikeresek a munkájukban, önálló egzisztenciá-
val rendelkeznek és nagyvilági életet élnek, kulturális tekintetben pedig aktívak (uTaSi 2004). Új 
párkapcsolati formaként kezdenek felfigyelni például a „látogató együttélés” formájára, a „Li-
ving apart Together”-re (levin 2004). Elterjedt forma az élettársi kapcsolat, a tényleges „házas-
ságmentes” együttélés („cohabitation, common-law-marriage”; SMock–ManninG 2004). „Élettársi 
együttélésnek minősíthetik a különböző nemű, nem rokoni kapcsolatban élő személyek közös ház-
tartásban élését” (S. Molnár 1997, 69). Hazánkban is egyre többen választják ezt az életformát 
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(4. ábra), amely ezzel együtt egyfajta intézményesülést is jelent (cherlin 2004). Néhány kuta-
tó szerint az együttélés teljesen fel fogja váltani a  házasságot (neMényi 2003; levin 2004). „Az 
élettársi kapcsolat terjedése szükségszerűen jelenti a házasságkötések számának visszaszorulását, 
és jelezheti a házasság intézményének módosulását is. [...] A házasságkötést megelőző együttélés 
(»próbaházasság«) ugyanis éppen a két életforma egymáshoz kapcsolódására hívja fel a figyelmet” 
(ponGrácz T.-né–SpéDer 2003, 55). Mások szerint az együttélés és a házasság egyenrangú alterna-
tívákként létezhetnek egymás mellett (SelTzer 2004). Sokan viszont úgy vélekednek, hogy az 
élettársi kapcsolatok mellett a házasság nem vesztette el a dominanciáját, csupán házasságha-
lasztást figyelhetünk meg (aDaMik et al. 1999; uTaSi 1997; huSTon–Mely 2004).

4. ábra. A családok megoszlása családösszetétel szerint Magyarországon (Forrás: KSH 2018)

A  családformák változásainak köszönhetően új fogalmak jelentek meg a  tudományos diskur-
zusban, így például az intakt család kifejezést is gyakran használják. Az intakt család alatt azokat 
a családokat értik, ahol a gyermekek mindkét (vér szerinti vagy örökbefogadó) szülővel együtt 
élnek – azaz nem érintette a családot válás, különválás vagy valamelyik szülő halála (pilinSzki 2014).

A bemutatott változások globálisan és makroszinten érvényesülnek, tehát nem tekinthetők 
magyar jellegzetességnek. Az EU-országokat megvizsgálva jól látható (5. ábra), hogy például 
a gyermekes házaspárok aránya Magyarországon hasonló a finn, a dán vagy a svéd arányhoz.
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3.1.1.  Összefoglalás: a család fogalma és a családformák változása
A család definíciójával kapcsolatban a szakirodalom és a népességstatisztikai adatok alapján 
megállapítható, hogy a család a társadalom folyamatosan, dinamikusan változó egységét je-
lenti, melynek formai megnyilvánulása az utóbbi évtizedekben a pluralizálódás és a határok 
fellazulása irányába mutat.

3.2. Az állami szerepvállalás. A jóléti államok. A szociál- és csa-
ládpolitikák változása

Esping-Andersen jól rávilágít a család változásának és a szociálpolitikának a kapcsolatára (eS-
pinG-anDerSen 2008). A II. világháborút követő konjunktúra magával hozta az oktatás expanzi-
óját is, azonban – szemben az elvárásokkal – ez nem csökkentette, inkább növelte a társadal-
mi ellentéteket, sőt esetenként nagymértékben erősítette is. A szociálpolitika egyre inkább 
a nyugdíjasellátásra fókuszált, s bár ezzel az időskori elszegényedést megakadályozta, a gyer-
mekes családok és a fiatal munkanélküliek egyre nagyobb arányban kerültek bele az elszegé-
nyedéssel fenyegetett csoportba. A szegénységi kockázatok így egyre inkább a gyermekes 
családokra koncentrálódnak. Ez összekapcsolódhat a  munkaerőpiacról való kiszorulással, 
illetve az alacsony munkaintenzitású háztartások számának növekedésével és állandósulá-
sával; mindez a társadalmi kirekesztés egyre nagyobb arányához vezet (eSpinG-anDerSen 2008).

3.2.1. Jóléti államok tipizálása
Esping-Andersen elemzése a jóléti rendszerekre vonatkozóan (eSpinG-anDerSen 1990) az alábbi 
dimenziókba sorolta a jóléti rendszereket:

1)  Skandináv (szociáldemokrata) jóléti államok – a legnagyobb állami beavatkozással; a tár-
sadalmi egyenlőtlenségeket, osztálykülönbségeket enyhíteni akaró szociálpolitika.

2)  Angolszász liberális államok – a legkisebb állami beavatkozás, a legszegényebbekre 
és csakis rájuk fókuszáló szociálpolitika.

3)  Kontinentális államok – konzervatív-etatista berendezkedés, az állami beavatkozás 
mértéke a szubszidiaritás elvén alapul, nagy teret hagyva az egyházi, közösségi, csa-
ládi jóléti megoldásoknak; a szociálpolitika a meglevő státuszok megőrzésére kon-
centrál.5

A  három rendszer mindegyike a  szociális biztonság különböző intézményeivel, a  politikai 
ideológiák és a  hatalommegosztás sajátos formáival rendelkezik. Emellett a  társadalmi ré-
tegződés sajátos típusai is kapcsolódnak hozzájuk; a szociális biztonság megteremtése során 
eltérő az állam és a piac, valamint az állam és a család viszonya. Esping-Andersen érvelésében 
nagy szerep jut az ún. dekommodifikáció fogalmának, ami azt jelöli, hogy a szociálpolitika 
mennyire függetleníti az egyént a piaci viszonyoktól, mindenekelőtt azáltal, hogy az egyén 
létfenntartása nem kizárólag munkaerejének eladásától függ.

Ettől némileg eltérő nézőpontokat használ Csoba Judit elemzése, melyben az európai 
szociálpolitikai modelleket elemzi (cSoba 2017). Szerinte az 1950-es évektől kezdődően min-
den jóléti modell –ideológia és politikai irányultságától függetlenül – alapértelmezésnek 
vette, hogy a jóléti modell a munkához, a piaci szerepvállaláshoz kötődik. Ebből adódóan 
a szociális támogatási rendszerek teljességét illetően a foglalkoztatáspolitikák kiemelkedő 
szereppel bírnak. 

5  Később ez a felosztás kiegészült az ún. mediterrán és távol-keleti csoportokkal.
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A jóléti állam ideáltípusa ennek megfelelően Csoba szerint a következő pillérekre épül:
 – Szociális jogok biztosítása a  dekommodifikáció, vagyis a  munka kényszerétől való 

mentesség hangsúlyozásával.
 – A piac okozta társadalmi egyenlőtlenség kezelése a jóléti újraelosztás során, vagyis 

az anyagi biztonság lehetősége azoknak is, akik ideiglenesen vagy tartósan kiszorul-
tak a munka világából.

 – Az állam, a piac és az egyén (család) eltérő szerepének szabályozása a jóléti újrater-
melés során.

A 20. század végére a korábbi jóléti modell – elsősorban gazdasági okokból – már nem volt 
fenntartható. A jóléti állam válságba került, melynek tünetegyüttesei a következők voltak:

 – „Külső-belső” szegmentáció, vagyis az egyes jogok és szolgáltatások elérhetőségi 
feltételeinek szigorítása.

 – „Perverz familiarizmus” – egyre több szociális ellátás, szolgáltatás családi szintre tolá-
sa az állami jóléti rendszerek helyett.

 – Permanens nyugdíjválság.
Mindez a szociális jogok és a kapcsolódó intézményrendszer átalakításához vezetett. 

„A külső és belső kényszerek hatására – elöregedő társadalom, csökkenő születési arány-
számok, átalakuló családmodell, változó szerepek a  nemek között, a  szolgáltatási szektor 
térhódítása az ipar rovására, az új »humánerőforrás-kímélő« technológiák megjelenése stb. – 
egyfelől új és elmélyült egyenlőtlenségi viszonyok alakultak ki, másfelől az egyes országokat 
ezek kezelésére képtelen, folyamatosan romló anyagi helyzet jellemezte. Mindezek követ-
keztében új utakat kellett találni a gazdasági és társadalmi kihívásokra és a posztindusztriális 
társadalom folyamatosan növekvő egyenlőtlenségi viszonyainak kezelésére” (cSoba 2017, 5).

Az útkeresés egyik formája az állami szerepvállalást előtérbe állító, korábban széles kör-
ben alkalmazott fiskális politika helyett a piaci érdekeket követő és az állam jóléti szerepének, 
kiadásainak csökkentésére törekvő monetáris gazdaságpolitika előtérbe kerülése volt. Erre 
az egyik megoldásnak az ún. „aktiváló állam” modell tűnt. Ebben a modellben a jóléti kiadá-
sok csökkentésével párhuzamosan előtérbe került a  „rekommodifikáció”, vagyis a  korábbi 
jóléti ellátásban részesülő polgárok mind erőteljesebb aktiválása, motiválása/kényszerítése 
a munkaerőpiaci szerepvállalásra. Ezt a törekvést szolgálta egyfelől a rugalmas foglalkoztatá-
si formák elterjesztése, a jóléti ellátások feltételhez kötése, az ellátási küszöbök emelkedése, 
az ellátás idejének és mértékének csökkentése és egy új foglalkoztatási szegmens, a „mini 
job”-ok világának a kialakítása. A munkával keresett jövedelem itt nem vagy alig érte el az eg-
zisztenciális szükségletek kielégítéséhez szükséges mértéket, így a munka mellett a polgárok 
további – bár csökkentett értékű – jóléti ellátásra szorultak. A modell egyik jellemző eleme 
az „in-work-benefit” elterjedése volt. Ezáltal egy olyan kombinált jövedelmi modell jött létre, 
amelyben a munkát végző rászorulók/jogosultak különböző formában munkához, munka-
helyhez kötődő jövedelemkiegészítéshez vagy negatív adójövedelemhez juthattak.

„Az »aktiváló állam« kifejezés tartalmának meghatározása nem egyszerű feladat, hiszen 
a fogalom egyszerre több jelentéssel bír. Jelenti egyfelől azt a viselkedési formát, amely a tár-
sadalmi javak előállításában és a közösségi tevékenységekben való aktív részvételt termé-
szetesnek tekinti, s ezáltal az inklúzió növelésére vonatkozó igényt teljesíti. Ugyanakkor az 
»aktiváló állam« fogalomnak az utóbbi időben negatív konnotációja alakult ki, amely az állam 
által feltételekhez kötött jóléti ellátásra és a munkavégzés kényszerére fókuszál. Sok esetben 
arra is utal, hogy a kényszer akkor is érvényesül, ha ezzel egyidejűleg a cselekvés és az aktív 
részvétel lehetősége nem biztosított – írja Csoba. – Az aktiváló állam fogalmával kapcsolat-
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ban sokféle közelítés létezik. Az eltérő ideológiai modellekben más és más elnevezés vált 
a közel hasonló jelenség megnevezésére általánossá. Pl. »képessé tevő állam«, illetve »workfare 
állam« az USA-ban, »work first« modell az Egyesült Királyságban és »aktiváló állam« Németor-
szágban stb.” (cSoba, 2017, 6). A hangsúly természetesen magán a módszeren, vagyis a koráb-
ban általánosnak tekintett szociális jogok egy részének feltételekhez kötésén van, nem pedig 
a szociálpolitikai beavatkozásokhoz kötődő ideológiákon (hiszen míg Európában jellemzően 
a  szociáldemokrata kormányzatok alatt következett be ez a  fordulat, mint „harmadik utas 
modell”, az USA-ban elsősorban a republikánus kormányzathoz köthető).

Az aktiváló állam modelljét a „befektető állam” modellje váltotta fel. Ebben erős a hason-
lóság az ún. északi modellel (skandináv welfare-modell), de míg az utóbbinak alapköve a de-
kommodifikáció, addig az előbbi ezt elveti: „…a »társadalmi befektetés« modell képviselői úgy 
vélik, hogy a teljes jogú társadalmi részvétel csak piaci részvétellel együtt – vagyis a  jóléti 
függőséget elkerülve és a  saját aktivitással elért eredményekre támaszkodva – valósítható 
meg” (cSoba 2017, 8).  

3.2.2. Szociál- és családpolitikák a jóléti modellekben
A jóléti modelleken belül a családpolitikák az utóbbi évtizedekben átalakultak, jelentős vál-
tozáson mentek keresztül. Míg az 1980-as években a szociálpolitikai elemzések elsősorban 
a társadalombiztosítási ellátásokról szóltak, addig az 1990-es évektől kezdve egyre inkább 
teret nyertek a  családpolitikai témájú írások (Szikra 2010). Az előző fejezetben bemutattuk 
Esping-Andersen jóléti rezsimeket leíró klasszifikációját, ami azonban a 90-es évek első felé-
ben komoly kritikákat is kapott a nemek közötti egyenlőség szempontjából. Mint ahogy ezek 
kiemelik, a használt elemzés nincs tekintettel a következő tényezőkre: 

 – Az egyes országok szociálpolitikái mennyire járultak hozzá a hagyományos férfi-nő 
közötti hatalmi különbségek megerősítéséhez vagy gyengítéséhez. Ehhez még hoz-
záadódik az etnicitás is mint elemzési kategória. Összetett elemzési szempontként 
megjelenik az etnikai és a nemi rezsimek kölcsönhatása, együttes vizsgálata is, vagy-
is hogy egy „fehér” középosztálybeli nő helyzete sok esetben nem összevethető egy 
marginalizált csoport nőtagjáéval.

 – Nők esetében nem a dekommodifikáció a kérdés, hanem a kommodifikáció, vagyis 
hogy képes-e önálló háztartást létrehozni és fenntartani, s hogy ebben mennyire se-
gíti az adott szociálpolitika.

A feminista kritikáknak köszönhetően került be a szociálpolitikai elemzésekbe az otthoni, javarészt 
a nők által végzett fizetetlen munka elemzése (Szikra 2010). Szakpolitikai kérdés, hogy a családpo-
litikák arra fókuszáljanak, hogy ezek a „láthatatlan” munkák is valahogyan fizetettek legyenek, 
vagy ezt a típusú gondoskodást az állam intézményesítse, s ezzel lehetővé tegye a nők számára, 
hogy megjelenjenek a munkaerőpiacon. A volt szocialista országok ezt a társadalmasított gon-
doskodási modellt alkalmazták. A rendszerváltást követően egyre inkább egy konvergenciafolya-
mat volt megfigyelhető, és a nők munkaerőpiaci megjelenése vált fő a kérdéssé. 

A familialista szociálpolitika a neveléssel, gondozással kapcsolatos teendőket elsősorban 
a családokra terheli, a defamilizáció viszont társadalmasítja ezeket a szolgáltatásokat. Ezen 
belül is megkülönböztethető explicit és implicit familiarizmus, vagyis hogy az állam nyíl-
tan támogatja-e a családok otthoni gondoskodó munkáját, vagy passzívan viszonyul ehhez 
(nincs családpolitikája), és a családra hárítja a gondoskodás kötelezettségét. Mindez kiegé-
szül a választható familiarizmussal – ez esetben az állam ugyan a családi szintű gondoskodást 
preferálja, de ezt különböző támogató szolgáltatásokkal egészíti ki (Szikra 2010). 
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A gondoskodás társadalmasítása

A család mint a gondoskodás 
színtere

Választható familiarizmus Explicit familiarizmus

Defamiliarizáció Implicit familiarizmus

2. táblázat. A családpolitika és a familiarizmus dimenziói

3.2.3.  Szociál- és családpolitika az EU-ban, fókuszban a kelet-közép-európai országok
A kelet-európai országokat6 érintő szociálpolitikai elemzések egyik fő kérdése az volt, hogy 
ezek az országok hol helyezhetők el a korábban már bemutatott jóléti klasszifikációs mező-
ben. A kezdeti alacsony szintű, de univerzális rendszerek divergálni kezdtek, ám közös ben-
nük a klasszikus típusok keveredése. Kulcsjellemző a kontinentális, a biztosításalapú ellátás 
(munkaviszony és fizetett hozzájárulás alapján lehet társadalmi ellátásokhoz jutni, melyek 
alapvetően keresetfüggők), továbbá a szociális segélyezés kiterjedtsége és hatóköre széle-
sebb, mint az EU tagországaiban. A V4-országokat a konzervatív és a liberális közötti vegyes 
jóléti rendszerekkel lehet leginkább leírni, amit a következők jellemeznek: 

 – A szociális védelem legtöbb eleme biztosításalapú.
 – A szociális kockázatok elleni védelem, gondozás és egyéb szolgáltatások esetében 

a családé a legfőbb szerep. 
Az EU 2004-es kibővítése óta a régió országainak szociálpolitikáját még akkor is az unió stra-
tégiái határozzák meg, ha az EU-nak nincs egységes és direktíva jellegű szociálpolitikája. Az 
egységes szociálpolitika hiánya azonban nem jelenti azt, hogy a  munkaerőpiaci és esély-
egyenlőségi előírásokon keresztül az EU ne lenne hatással a tagállami szintű szociálpolitikák 
egyes területére (Thévenon–neyer 2014). Az EU által 2000-ben elfogadott ún. Lisszaboni Stra-
tégia a társadalmi összetartozás erősítését fő célként jelölte meg. Mindennek okai az egész 
unióban érzékelhető növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, a gyermekes családok, az etnikai 
kisebbségek, a migránsok növekvő elszegényedése, valamint egyes társadalmi csoportok ki-
rekesztése volt (SiMonyi 2015). 

A  társadalmi egyenlőtlenségek – munkaerőpiaci és szociálpolitikai szempontból is – 
meghatározó fontosságú dimenziója a nemek közötti eltérő esélyek és lehetőségek helyzete. 
A régió országait ebből a nézőpontból is több kutatás is elemezte (cSillaG–SaMu–Scharle 2014). 
Ezek legfőbb megállapításai a következő pontokban foglalhatók össze:

 – 1989 előtt a kelet-európai országok vezettek a nők foglalkoztatása terén, ez az előny 
az átalakulás következményeként azonban megszűnt.

 – 2001 és 2011 között a női foglalkoztatás az egész EU-ban növekedett, 2008 és 2011 
között 60-65%-os arányok között stagnált. 

 – Az EU régi tagállamaira az volt jellemző, hogy a munkaerőpiac „büntette” az alacsony 
iskolai végzettséget, ugyanakkor az idősebb nők munkaerőpiaci bevonása aktívabb volt.

 – Az új tagállamok esetében a magas iskolai végzettségnek volt pozitív hatása, de a kisgye-
rekes anyák kisebb arányban tudtak visszajutni a munkaerőpiacra (ez a „child penalty” 
hatás különösen erős a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Magyarországon; a kis-
gyermekes anyák foglalkoztatása 27-28% a teljes női foglalkoztatás 56%-ával szemben).

6   Kelet-Európa, illetve a régió alatt elsősorban az érintett irodalmak által is elemzett országokat értjük, vagyis nem kizá-
rólag a V4-es országokat (Cseh Köztársaság, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország), hanem az EU további bővítése 
eredményeként csatlakozott Romániát és Bulgáriát is.
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A  vázolt társadalmi gazdasági kihívásokra különböző típusú válaszok, társadalmi kohéziós 
politikák születtek.

1. Munkaerőpiac
 – A kelet-közép-európai országok az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat” modellt ve-

zették be a 90-es évek elején, aktív és passzív munkaerőpiaci támogatásokkal.
 – A kiadási tételek ugyanazok a régi és az új tagállamok esetében, de míg az előző-

ek a GDP 2%-át költötték aktív és passzív támogatásokra, addig ez az új tagálla-
mokban 0,5% és 1,3% között mozgott (az első adatot Bulgária, az utóbbi adatot 
Magyarország produkálta). Az aktív-passzív arányok is eltérőek; az egész EU-ban 
egyedül Lengyelországban magasabb az aktív ellátások aránya, mint a passzívaké.

 – A  válság időszakában az aktív eszközök forrása szinte kizárólagosan az Európai 
Szociális Alap (ami viszont csak projektalapú finanszírozást tesz lehetővé, norma-
tív, állandó támogatást nem). Magyarországon ezután a közmunka szinte teljesen 
kiszorítja az aktív eszközöket (cSillaG–SaMu–Scharle 2014).

2. Szociális ellátások és segélyezés mint a szegénység elleni küzdelem eszközei
 – Oksági kapcsolat áll fenn aközött, hogy minél több közpénzt fordít egy állam 

a családok és gyermekek javára, annál kisebb lesz a szegénységi szint és fordítva.
 – Kelet-Közép-Európában Románia, Bulgária és Magyarország rendelkezik a legrosz-

szabb szegénységi mutatókkal.
 – Az új tagállamokban a szociális támogatások kettős hatása figyelhető meg: a gaz-

dasági átalakulás negatív hatásait enyhítették, ugyanakkor az újonnan létrehozott 
piacgazdaságnak legitimitást adtak és a demokratikus működésmód megnyilvá-
nulásai voltak. Így e támogatások leépítése nemcsak gazdasági következmények-
kel jár, hanem egyfajta demokráciadeficitet is okoz.

 – A 2008-as válságra minden EU-s ország a szociális kiadások növelésével reagált, ki-
véve Litvániát és Magyarországot. Magyarországon a  szociális kiadások meredek 
csökkenése volt megfigyelhető, míg Lengyelországban és Szlovákiában e kiadások 
növekedése, legnagyobbrészt nyugdíjak formájában (cSillaG–SaMu–Scharle 2014).

3. Családpolitikai intézkedések
A  családpolitikák a  megfelelő „policy-mix”-et, vagyis intézkedésegyüttest keresik. 

A különböző transzfereknek, szolgáltatásoknak összetett és változó céljaik vannak:
 – a termékenység növelése,
 – a nők foglalkoztatási befogadása,
 – a többgyerekes családokat sújtó jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése,
 – az oktatás-gondozás szolgáltatásainak biztosítása,
 – a kisgyerekes anyák munkaerőpiaci helyzetének javítása: a 3 év alatti gyermekek neve-

lését, gondozását segítő szolgáltatások kiemelkedő szerepe (cSillaG–SaMu–Scharle 2014).
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a V4-es országok milyen családpolitikai eszközöket 

használnak, illetve hogy ezek miként változtak az elmúlt években (Szikra–Győry 2014):
 – A gyermeknevelési szolgáltatások és ellátások terén az alapszerkezet viszonylagos 

változatlanságot mutat (szolgáltatások helyett fizetett szabadságok), de a 2000-es 
években a családpolitika „illékonysága”, előre nem tervezhetősége lett a fő jellemző.

 – Hirtelen radikális reformok következtek be Csehországban és Lengyelországban, 
ahol az anyasági szabadság hossza változott.

 – Magyarországot „megfagyott rendszerként” elemzik – a háromévesnél fiatalabb 
gyerekek részvétele a  gyermekgondozási szolgáltatásokban a  legmagasabb 
(13%), de Magyarország a legkevésbé nyitott új szolgáltatásokra.
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 – A hatékony családpolitikai csomagok útjában áll, hogy a különböző, egymást kö-
vető reformok gyakran ellentétesek egymással.

 – A családpolitikák esetében is a gyenge láncszem a szolgáltatásfejlesztés (a finan-
szírozás, az infrastruktúra és a megfelelő személyi háttér hiánya).

3.2.4. A családpolitika fogalmi megközelítései 

3.2.4.1. A család jogi megközelítése
A családpolitika az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára vezethető vissza (16. cikk): „A család a társa-
dalom természetes és alapvető közössége, amelynek joga van a társadalom és az állam védelmére”, és 
az európai Alapjogi Chartában is szerepel a 33. (1) bekezdésben: „A család jogi, gazdasági és szociális 
védelmet élvez.” Az Európai Uniónak nincs egységes családpolitikája, családjogi szabályozása; a tagál-
lamok saját koncepciókkal, szakpolitikai rendszerekkel rendelkeznek e tekintetben (Surányi–DaniS 2009).

Magyarország Alaptörvényének L. cikke a negyedik (2013. március 25-i 1. cikkével szöve-
gezett) módosítást követően kimondja: „Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi 
és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint 
a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyer-
mek viszony.” Ugyanakkor az Emberi Jogok Európai Bírósága e tárgyban hozott ítéleteinek in-
doklása szerint a házasság és ily módon a család jogi meghatározása szűknek mondható.

Az egyének felől közelítve lényegében a  mikroszintű családpolitikát (és leginkább 
a gyermekvállalást) befolyásolja a családokat és főként a nőket körülvevő általános légkör, 
amelyben a nők (megbélyegzés, társadalmi nyomás nélkül) dönthetnek a gyermekvállalásról 
(számáról, üteméről); amelyben a nők saját attitűdjeikhez leginkább igazodó módon dolgoz-
hatnak; amelyben a férfiak is végeznek házimunkát és/vagy kiveszik a részüket a gyermekne-
velésből, és amelyben a társadalmi légkör a nemek közötti egyenlőséget támogatja. Emellett 
befolyásoló hatással bír az iskolai végzettség (és az azon keresztül ható egyéb változók) és 
a termékenység közötti összefüggés is (női érDek 2016).

3.2.4.2. Családtámogatás
Családtámogatásokon azokat a szociálpolitikai eszközöket értjük, amelyek a társadalomnak 
a gyermekek felnevelésében a családdal közös felelősséget fejezik ki, és az állami újraelosztás 
révén a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, illetve a gyermekek gondozásával kapcso-
latos feladatokhoz közösségi hozzájárulást biztosítanak (DarvaS 2000).

3.2.4.3. Családpolitika
Családpolitikán olyan közpolitikai gyakorlatokat, juttatásokat, jogszabályokat értünk, melye-
ken keresztül a kormányzatok a családok életét befolyásolják. A családpolitikán belül három 
területet szokás elkülöníteni: az első a családdal kapcsolatos jogszabályok gyűjteménye (csa-
ládjog), a második a családtámogatások rendszere, mely a családok anyagi jólétét befolyásol-
ja, harmadrészt pedig ide tartoznak az ún. természetbeni, intézményi ellátások (gyermekek 
napközbeni ellátása, gyermekvédelmi ellátások; GáboS 2005; 2008).

A családpolitika céljait és eszközeit tekintve más közpolitikákkal, illetve a politikai alrend-
szer egészével érintkezik. Emellett van normatív funkciója is, bizonyos társadalmi együttélési 
formákat preferál vagy kikényszerít. Nagyon változékony (térben, időben stb.), és gyorsan 
reagál a társadalmi változásokra (GyarMaTi 2008).

A Gyarmati Andrea által felvetett horizontális, közpolitikai kapcsolódások tekintetében 
a családpolitikát érintő főbb területeket a 6. ábra mutatja be:
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6. ábra. A családpolitika elemei (GyarMaTi 2008)

A népesség gyarapodása pedig fontos tényezője a gazdasági növekedésnek is, mivel a fiata-
lok (aktív korúak) nagyobb aránya dinamikusabb fejlődést és stabilabb nyugdíjellátást ígér 
(GyarMaTi 2008).

3.2.5. A családpolitika lehetséges céljai
A  szociálpolitika részeként a  családpolitika olyan, több elemből álló összefüggő rendszer, 
amelynek konszenzusos céljai: 

 – a gyermekvállalás elérése állami támogatással (termékenység növelése); 
 – a családok közötti jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénységi kockázat csökkentése; 
 – a családok belső stabilitásának a növelése. 

A családpolitika eszközei:
 – a családtámogató rendszerek;
 – a családsegítő és mentális szolgáltatások;
 – a gyermekjóléti szolgáltatások;
 – a családi élet és a munkaerőpiaci jelenlét összehangolását segítő programok.

Emellett kiemelt célja lehet még a társadalmi-gazdasági szempontú korrekció és reflexió is, 
úgymint:

1)   A gyermekek védelme, a humán tőkeberuházás – a gyermekjóllét (well-being) terüle-
te. A családpolitika elsősorban a szülői gondoskodással kapcsolatban fogalmaz meg 
intézkedéseket, javaslatokat (SzőllőSi 2000).

2)   A nők munkaerőpiaci helyzetének javítása – a work-life balance témaköre, a munkavál-
lalással szemben ellenösztönző jogszabályi korlátok lebontása, a nemek közti fizetési 
és karrieregyenlőség biztosítása (női érDek 2016).

3)  Nők és férfiak a gyermekgondozásban – a nevelésben jelentkező teherviselés, a szerep-
felfogások elmozdítása, melyek esélyegyenlőségi célokat szolgálnak (horváTh et al. 2014). 

A családpolitikát mint a célok és eszközök általános viszonyrendszerét – összefoglaló jelleg-
gel – a 3. táblázat mutatja be. A családpolitika számos eszközzel képes hatást gyakorolni a tár-
sadalmi folyamatokra és képes támogatni a családok működését. 
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Családtámogatási eszköz Az eszköz hatása
Melyik közpolitikára 

jellemző eszköz?

Családi pótlék A szegénység csökkentése hat a 2., a 3. 
és a további gyermek megszületésére

Szociálpolitikai

Népesedéspolitikai

Biztosítotti jogviszonyhoz 
kötött ellátások (CSED, GYED)

A termékenység növelése, a szülés 
előtti foglalkoztatás növelése, de 
a szülés utáni foglalkoztatásra nega-
tívan hat

Népesedéspolitikai

Foglalkoztatáspolitikai

Segélyezés, jövedelemtől 
függő ellátások (rendszeres  
gyermekvédelmi kedvez-
mény)

A társadalmi egyenlőtlenség csökken-
tése

Szociálpolitikai

Adókedvezmények Termékenységnövelő a kedvez-
ményt érvényesíteni tudók számára; 
munkavállalásra, jövedelembevallásra 
ösztönöz

Népesedéspolitikai

Foglalkoztatáspolitikai

Gyermekgondozási támoga-
tások (GYET, GYES)

Kezdetben növelte a befejezett termé-
kenységet, ma inkább segélyez

Népesedéspolitikai

Szociálpolitikai

Részmunkaidős  
foglalkoztatás,  
munkaidő-kedvezmény

Növelheti a termékenységet, növeli 
a foglalkoztatást, és csökkenti a gyer-
mekes családok szegénységi kocká-
zatát, valamint a munkapiactól való 
végleges elszakadás esélyét

Népesedés- és 
foglalkoztatáspolitikai

Gyermekvédelmi

Esélyegyenlőségi

Természetbeni ellátások:  
gyermekek napközbeni 
ellátása

Növeli a foglalkoztatást és valószínű-
leg a termékenységet is (segíti a mun-
ka és a család támasztotta igények 
összehangolását)

A gyermekes családok szegénységi 
kockázatának csökkentése

A gyermek fejlődésének támogatása 
(a hátrányos helyzet csökkentése)

Népesedés- és  
foglalkoztatáspolitikai

Gyermekvédelmi

Esélyegyenlőségi

3. táblázat. A jelenlegi rendszerben használt főbb családtámogatási eszközök és hatásaik a közpolitikai célok 
szolgálatában (Forrás: NCSSZI 2015)

3.2.6. A magyar szociál- és családpolitika
A következőkben a magyar családtámogatási rendszer változását mutatjuk be kormányza-
ti ciklusokra bontva. A magyar családtámogatási rendszer változása (1989–2015) című mun-
kaanyag (NCSSZI 2015) logikáját alapul véve, a  munkaanyagot kiindulási pontnak tekintve 
bemutatjuk a  hazai családtámogatási rendszer változásait az 1989-90-es rendszerváltástól 
napjainkig (GyarMaTi 2008), majd új szempontokkal egészítjük ki és frissítjük az anyagot. A csa-
ládbarát szemlélethez és értékrendhez, valamint a családbarát hely, munkahely fogalmaihoz 
kapcsolódó, a jelenlegi gyakorlatot meghatározó nemzetközi és hazai jogszabályi környeze-
tet a Melléklet I–II.-ben tekintjük át.
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3.2.6.1. Az Antall-kormány (1990–1994) családpolitikai szempontú koncepciói és intézkedései
A kormányprogram elválasztotta egymástól a család- és a szociálpolitikát (MiniSzTerelnöki Ta-
nácSaDó TeSTüleT 1990). Deklarált célja volt a népesség fogyásának megállítása, ezért alkottak 
törvényt a magzatvédelemről (szigorították a terhességmegszakítást), vezették be a váran-
dóssági pótlékot (a szülés utáni anyasági segély mellett létezett, a terhesség 4. hónapjától 
járt, összege azonos volt a  családi pótlékkal), illetve az 1993-as szociális törvénnyel (Sztv.) 
együtt bevezették a  GYET-et (ezzel elismerték a  hivatásos anyaság intézményét; az ellátás 
biztosítotti viszonyhoz kötötten és eleinte csak bizonyos jövedelemig járt).7 

A  korábbi támogatások közül megmaradt – biztosítotti jogviszonyhoz kötötten – a  GYES, 
a GYED, a terhességi-gyermekágyi segély és a családi adókedvezmény, illetve alanyi jogon a csa-
ládi pótlék. A családi pótlék összegét – egyfajta inflációs politika részeként – évente emelték. 

A gyermeket vállaló nőket – a konzervatív családideálnak megfelelően – elsősorban az 
anyaszereppel azonosították. „Az ellátások rendszere tehát érdemben nem változott. Fontos 
pozitívum, hogy a szociális törvénnyel létrehoztak egy szociális ellátórendszert” (lakner 2005). 

Az intézkedésekkel reagálni próbáltak az anómiás időszakban az országot megrázó, egy-
re nagyobb mértékű munkanélküliségre.

• Elért mérleg
Az Antall-kormány úgy reagált a munkanélküliség problémájára, hogy hosszú időre kivonta a nőket 
a munkaerőpiacról (a GYES egyre inkább segélyfunkciót kezdett betölteni). A foglalkoztatásra gya-
korolt hatása ugyanakkor negatív mérleget mutatott, mert leginkább a középosztálybeli GYED-es 
nőket vonta ki a munkaerőpiacról, mivel végül többen vettek igénybe GYED-et, mint GYES-t.

A népesség fogyása azonban nem állt meg.
A költségvetést megterhelték a jóléti ellátásokkal (a családtámogatásra fordított kiadások 

ebben az időszakban GDP-arányosan 4% körül mozogtak). A családi pótlék, mint inflációs poli-
tika viszont képes volt a gyermekes családokat a szegénységi küszöb felett tartani (GáboS 2000). 

3.2.6.2. Horn-kormány (1994–1998) családpolitikai szempontú koncepciói és intézkedései
A ciklus legkomolyabb problémája a gazdaság stabilizálására vonatkozott. Ennek rendeltek 
alá minden más szakpolitikai területet is, így a  család- és szociálpolitikát, „azonban egyes 
ellátások megnyirbálása tisztán »népnevelő« célzatú volt (pl. csökkent a családi pótlékra jo-
gosultak köre, de nőtt az adminisztrációs költség)” (lakner 2005). 

A Horn-kormány időszakában, az 1995. március 12-én bejelentett kiigazítási csomagban (Bokros-cso-
mag) felvetett intézkedési szempontok részbeni érvényesülése mellett,8 a rendszerváltás utáni Magyaror-
szág legszigorúbb, segélypolitikává módosult családtámogatási rendszere jött létre9 (anTal 2000). 

7   „A gyermeknevelési támogatást (GYET) az 1993. évi III. törvény vezette be 1993-ban. Erre az a szülő – kezdetben kizá-
rólag az anya volt – jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A GYET – melynek ösz-
szege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, azaz 2002-ben 20 100 Ft – a legfiatalabb gyermek 
3. életévétől a 8. életévének betöltéséig jár. 8% nyugdíjjárulék levonása mellett a GYET időtartama is szolgálati időnek 
számít. A GYES-hez hasonlóan a GYET-et igénybe vevő szülő is dolgozhat, maximum napi 4 órás időkeretben, illetve 
korlátozás nélkül, otthoni munkavégzés esetén” (FREY 2002). „A gyermeknevelési támogatást (GYET) 1993-ban vezet-
ték be. Azok az édesanyák kapják, akik három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, és a legkisebb gyermek három és 
nyolc év közötti életkorú. 1999 után alanyi jogú juttatás, összege az öregségi nyugdíjminimummal megegyező.” TÁRKI: 
Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások. http://old.tarki.hu/hu/services/targen/kif_cst.html

8   A felsőoktatás, a fogászati ellátás ingyenességét megszüntették, és a felsőoktatásban munkaerőleépítési normákat hatá-
roztak meg. A gyermekgondozási segélyre, családi pótlékra, gyermeknevelési támogatásra jogosultak körét jövedelem-
teszthez kötéssel szűkítették. Csökkentették a gyógyszerek állami támogatását, és felemelték a nyugdíjkorhatárt.

9   „Az Alkotmánybíróság döntései 40 milliárd Ft-ot vittek el a 170 milliárd Ft-os csomagból, körülbelül annyit, mint ameny-
nyit háromnegyed évvel korábban maga a kormány faragott le Békesi László pótköltségvetéséből. Az AB határozatai 
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A  Bokros-csomag egyes elemeit később az Alkotmánybíróság részben vagy egészben 
megsemmisítette. Az anyasági és gyermektámogatási juttatások megkurtítását a  testület 
csak az újonnan született gyermekekkel kapcsolatban tartotta alkotmányosnak. A  családi 
pótlék, a gyermeknevelési támogatás és a táppénz szűkítését és a honoráriumokra kivetett 
44%-os társadalombiztosítási járulékot megsemmisítette. 

Ha az eredeti javaslat maradt volna, a családok közel 20%-a esett volna ki a családi támogatások 
rendszeréből, havonta mintegy 2 milliárd Ft-ot megtakarítva a költségvetésnek (TóTh 1996). Az Al-
kotmánybíróság törvényellenesnek mondta ki a felsőoktatási létszámleépítések elrendelését is (ezt 
azonban az egyetemek a forráselvonások miatt végrehajtották, csaknem kilencezer ember elbocsá-
tásával; Molnár é. n.). Ettől függetlenül megszűnt a GYED, és az özvegyi nyugdíj mértéke is csökkent.

• Elért mérleg
A családtámogatásokra fordított kiadások csökkentek (a Horn-kormány időszakában végig 
a  GDP 2%-a körül alakult). A  családok 9%-a, a  gyermekek 7%-a került ki a  rendszerből, és 
az ellátásokból kimaradók sokkal kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek, mint a bentmaradók. 
Ugyanakkor javult a támogatások célzottsága (az igénylők körének pontosítása és az egyéb-
ként magas költségvetési ráfordítással működő adminisztráció miatt). A vizsgált 30 év alatt 
ekkor nőtt a gyermekes családok szegénysége a legnagyobb mértékben (DarvaS–TauSz 2004). 
A termékenység alakulására a megszorítások további negatív hatással voltak. A legsúlyosab-
ban a legrosszabb helyzetben élőket érintette az intézkedések negatív hatása (pl. szja-mó-
dosítás vagy olyan, segélyezéssel kapcsolatos problémák, mint a stigmatizáció, az informá-
cióhiány és az adminisztratív költségek). Emellett a szociális ellátások reálértéke is csökkent, 
azaz romlott a támogatások, segélyek „színvonala”. Összességében elmondható, hogy a csa-
ládok anyagi helyzete kiszámíthatatlanná, bizonytalanná vált (GáboS–TóTh 2001), miközben 
a munkaerőpiac strukturális és finanszírozási problémái miatt (pl. hitelfelvételi, előnytelenül 
menedzselt privatizációs) továbbra is magas volt a munkanélküliség, így az ebből az irányból 
érkező kompenzációs hatás elhanyagolható volt.

3.2.6.3.  Az első Orbán-kormány (1998–2002) családpolitikai szempontú koncepciói  
 és intézkedései
Az első Orbán-kormány ciklusa első felében szigorú megszorító politikát folytatott, így ezzel meg-
őrizte a fenntartható növekedésnek a Bokros-csomag maradéka által biztosított feltételeit. 2000-ben 
például a GDP 5,5%-kal nőtt, a reálkeresetek viszont csupán 1,5%-kal emelkedtek. A 2001–2002-es 
kétéves költségvetés elfogadásával azonban az irányvonal megváltozott. A kormány családpolitiká-
jának célja a szigorú megszorítás politikája után a családi élet biztonságának újrateremtése, a gyer-
mekvállalás feltételeinek javítása és az ország népességfogyásának megállítása lett.10

Az első Orbán-kormány ennek függvényében egységes törvényt alkotott a családok tá-
mogatásáról (1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról). Intézkedései a következők 
szerint alakultak: 

 – A gyermekvállalás, a családfenntartás költségeihez való hozzájárulást alanyi jogon biz-
tosította, a szociális segélyezés egyes formáit csak ezek kiegészítéseként használta.

 – Az intézkedések célcsoportja eltolódott a középosztály felé, pl. visszaállították a csa-
ládi adókedvezményt.

a lakáskamatok, a baleseti járulék, betegszabadság, a rászorultság elvű családi pótlék, a tb fizetési kötelezettség kiter-
jesztése mellett olyan kérdésekre is kiterjedtek, mint a személyi szám használata (több milliárdos költségkihatással) 
vagy a Televízió kormány által elhatározott létszámleépítése” – írta később Antal László közgazdász (anTal 2000.)

10  Az első intézkedések között szerepelt, hogy a kormány ismét alanyi jogúvá tette a családi pótlékot és ingyenesnek 
nyilvánította az első diploma megszerzését a felsőoktatásban.
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 – A kormány ugyanakkor kiegészítő pótlékkal kívánta kompenzálni azokat a rászoru-
lókat is, akik alacsony jövedelmük miatt nem vehették igénybe a családi adókedvez-
ményt (GyvTv, 1997).11 Célként megjelent a részmunkaidős foglalkoztatás fejlesztése 
mint családpolitikai eszköz (pl. GYES mellett a gyermek 1,5 éves kora után a szülő 
maximum napi 4 órában a háztartásán kívül is munkát vállalhatott). 

A  legtöbb további változás a gyermekvállalás ösztönzéséhez kapcsolódott. Visszaállították 
a GYED-et (költségvetési finanszírozással), melynek elsődleges célja a  termékenység növe-
lése volt a gazdaságilag kitettebb családoknál.12 A GYES és a GYET szintén jövedelemtől füg-
getlen, alanyi jogon járó ellátásokká váltak. Időtartamuk – a nyugdíjjárulék levonása mellett 
– szolgálati időnek számított. Eltörölték a családi pótlék és a GYES jövedelemkorlátját (NCSSZI 
2015). Ráadásul a családi pótlék a beiskolázási támogatással együtt nevelő célzattal is bírt: 
ily módon próbálták ösztönözni a szülőket a tanköteles korú gyermekek iskolába járatására. 
Az anyasági segély helyett bevezették a  szüléshez kapcsolódó egyszeri anyasági támoga-
tást. A GYED13 a terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) lejárta után, a gyermek 2 éves koráig 
járó ellátás lett (az összegét maximalizálták), és bármelyik szülő igényelhette. A nemek közti 
egyenlőséget támogató intézkedésként bevezették, hogy az apát a gyermek születésekor 5 
nap munkaidő-kedvezmény illesse meg, és erre távolléti díj járt (NCSSZI 2015).

Otthonteremtési programja és kiemelkedő népszerűsége miatt meg kell említeni a  fo-
rinthitelezésre összpontosított, államilag támogatott lakáshitelezést is.

Végül mindenképpen említést érdemel a közcélú foglalkoztatás, melyet a Szociális tör-
vény 1999. évi módosítása során, a 2000. évtől vezették be. Bevezetésének célja a rendszeres 
szociális segélyre (rszs) jogosultak átmeneti munkába vonása volt. A segélyrendszer későbbi 
átalakításai során – 2009-től a  rendelkezésre állási támogatás (rát), későbbi nevén bérpót-
ló juttatás (bpj), illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht) – végig megmaradt az 
a feltétel, hogy a segélyezettnek közmunkát kell végeznie. A három közfoglalkoztatási forma 
közül az önkormányzatok számára a közcélú foglalkoztatás finanszírozása volt a  legkedve-
zőbb, és alapesetben a Munkaerőpiaci Alap a bérköltségek és járulékok 90%-át fedezhette.

• Elért mérleg
Az első Orbán-kormány alatt mérséklődött a  gyermekszegénység növekedésének üteme. 
A  gyermekvállalási kedv növekedett, elsősorban a  társadalom felsőbb jövedelmi sávjában 
(GáboS–TóTh 2001). A részmunkaidős foglalkoztatás azonban nem talált utat magának a ma-
gyar munkaerőpiaci rendszerben (jelenleg is igen alacsony, mindössze 4,5% körül mozgott 
2016–2017 között, szemben pl. a németországi 46%-kal). 

A forintalapú lakáshitel bevezetése népszerűségnek örvendett, a másik oldalon viszont 
a költségvetésnek akkora terhet jelentett, amit képtelenség volt hosszú távon finanszírozni, 
ezért ezt a konstrukciót 2002 után az új kabinet kivezette (ugyanis az állami támogatás mér-
téke 2003 év elejére 220 milliárd forintra emelkedett).

3.2.6.4. A Medgyessy-kormány (2002–2004) családpolitikai szempontú koncepciói  
 és intézkedései
A Medgyessy-kormány a „gazdaság növekvő teljesítményére” alapozva meghirdette a „jóléti 
rendszerváltás” programját. A gazdaság valóban fejlődött, ám ennek súlyos ára volt: hatalmas 

11   A csak a gyámnak folyósított kiegészítő gyermekvédelmi pótlék nem minden szegény családot ért el, csak azokat, ahol 
a szülők kiesése után alacsony jövedelmű hozzátartozó volt a gyerek gyámja.

12   Lásd az 1998. évi LXXXIV. törvény indoklását.
13   1999. évi XCVII. törvény a gyermekgondozási díj bevezetésével összefüggő törvénymódosításokról.
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költségvetési hiányok keletkeztek, a fellendülést pedig mind a lakosság, mind az önkormány-
zatok nagyrészt devizahitelezésből (akkor alacsony kamatterhek mellett) finanszírozták.

A kormány családpolitikájának alapelve a teljes népességre ható (társadalmi) modernizá-
ció volt, és általános jóléti, társadalompolitikai célokat fogalmazott meg. A család intézmé-
nyének védelme komplex eszközrendszerrel, holisztikus (szakpolitikák összekapcsolódásával 
létrejövő) szemléletet vázolt fel. 

A Medgyessy-kormányt kötötte a JIM14 2003-as aláírása és kötötték az ennek megfelelő 
Nemzeti Cselekvési Terv (2005) prioritásai, melyek a következők voltak: a női foglalkoztatás 
elősegítése és a családi életnek a munkahely igényeivel való jobb összeegyeztetése (a jövőbe 
történő beruházásként), azaz a tágan értelmezett gyermekjóllét (well-being) biztosítása.15 

Az intézkedések közül a gyermekszegénység csökkentésének eszközeként a Medgyessy-kor-
mány a családi pótlékot alkalmazta. A gyermekgondozás munkaként való elismerésére törekvés 
azonban végül nem eredményezett jogszabály-módosítást.

• Elért mérleg
A 2002-es jogszabály-módosítás inkább csak pontosítás, hangsúlyeltolódás, a megelőző kor-
mány intézkedéseinek „korrekciója” lett. A családtámogatási rendszerben sem értékeit, sem 
intézkedéseit tekintve nem jelentek meg új elemek.

A kormányintézkedések hatásaként említhető a családi pótlék egységének visszaállítása, 
azaz az iskoláztatási támogatás megszüntetése; a családi pótlék összegének 20%-os emelé-
se; a 13. havi családi pótlék bevezetése; ikerszülések esetén dupla mértékű GYES-összeg és 
időtartam; az anyasági támogatás összegének felemelése az öregségi nyugdíj minimumának 
150%-ról 225%-ára; valamint az esélyegyenlőség jegyében a nagyszülőnek GYES-re való jo-
gosultsághoz jutása. Ezek az intézkedések azonban jelentősen növelték a költségvetési ki-
adásokat (40 Mrd Ft; NCSSZI 2015).

3.2.6.5. Az első és a második Gyurcsány-kormány (2004–2006 és 2006–2009)   
 családpolitikai szempontú koncepciói és intézkedései
A „Lendületben az ország!”16 címet viselő kormányprogram érintette az „igazságos családtá-
mogatási rendszer” megteremtését is. Több konkrét célkitűzés szerepelt benne, pl. a GYES-
ről, GYED-ről, GYET-ről munkába visszatérők esélyeinek javítása: „A  családos fiatalok hely-
zetét könnyíti, hogy 50 százalékos járulékkedvezményt kapnak azok a munkáltatók is, akik 
GYES-ről, GYED-ről visszatérő édesanyákat foglalkoztatnak. Nekik nyújt segítséget az is, hogy 
a részmunkaidőben foglalkoztatottak után a munkáltatónak már az idén [értsd: 2004] nem 
a  teljes, hanem csak az időarányos tételes egészségügyi hozzájárulást kell megfizetnie.”17 
A  kormány az adókedvezményeket is csökkenteni szándékozott: „Indokolatlan, hogy olya-
nok részesüljenek adókedvezményekben, akik erre nem szorulnak rá. Ezért korlátozzuk annak 
a lehetőségét, hogy a személyi jövedelemadó fizetését csökkentő számos adókedvezmény 
a legmagasabb jövedelműek számára is lehetőséget adjon közterheik mérséklésére. A jövő-
ben évi 6 millió forint jövedelem felett – a 3 vagy több gyermeket nevelők és a fogyatékkal 

14   A Joint Inclusion Memorandum (a Társadalmi Befogadásról szóló Közös Memorandum) rövidítése.
15   A JIM és az NCST megvalósítandó célként említi a család pénzbeli és természetbeni ellátásainak növelését, a gyermek-

jóléti alapellátások fejlesztését, az óvodai-bölcsődei férőhelyek számának a növelését, a család- és gyermektámogatá-
si garanciák kidolgozását, valamint a rászoruló gyermekeknek ingyenes tankönyv és étkeztetés biztosítását. 

16   https://www.parlament.hu/irom37/11640/11640.pdf
17   Uo.
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élők támogatását célzó kedvezmény kivételével – nem lesz lehetőség ezek igénybevételére. 
Ezzel komoly lépéseket teszünk a méltányosabb és igazságosabb közteherviselés felé.”18

A  megszületett törvénymódosítások19 részben lefedték a  két fenti célkitűzést, részben 
tovább is léptek azokon. Elemei a következők voltak:

 – A családi pótlékot közel a duplájára emelték.
 – A családi adókedvezmény az 1 és 2 gyermeket nevelők számára megszűnt. A 3 (vagy 

több) gyermeket nevelők esetében 6 millió Ft-os éves jövedelemhatárig megmaradt 
a gyermekszámmal növekvő, csökkentett teljes összeggel, a fölött bizonyos eltartói jö-
vedelemnél a csökkent plafonösszeget elérve meg is szűnt a visszaigényelhető összeg.

 – A  rendszeres gyermekvédelmi támogatás beépült a  családi pótlék összegébe, és 
funkcióját a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vette át (ez étkeztetési és tan-
könyvkedvezményt jelentett azoknak a rászorulóknak, akiknek a családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladta meg a minimális nyugdíj 120%, egyedülálló 
szülő esetében 130%-ának összegét; ezt jegyzői hatósági bizonyítvánnyal lehetett 
igénybe venni).

 – Bevezették a  fiatalok életkezdési támogatását, népszerű nevén a  babakötvényt: 
a 2005 dec. 31-e után született gyermekek számára a szülő/gyám Start-számlát nyit-
hatott, melyre kincstári átutalás történt a költségvetési törvényben meghatározott 
összeggel.

 – A GYES mellett az anya a gyermek 1 éves korától az otthonán kívül is teljes idejű mun-
kát vállalhatott; a GYES összege munkát vállaló nők esetén is adómentes volt, bár az 
adóalapba beszámított, így növelte az adóterhüket.

A  rendszeres szociális segély megállapítása során a  családot, mint fogyasztási egységet 
(minden családtagot más-más szorzóval) tekintették: „Ez azt jelenti, hogy a jogosultság el-
bírálása nem az egy főre, hanem a fogyasztási egységre vetített jövedelem alapján történik, 
és a  támogatási összeg is e szerint kerül megállapításra. A segély nem fix összegű, hanem 
a  jogosultsági jövedelemhatárig (ez a  nyugdíjminimum 90%-a) egészíti ki a  család tényle-
ges jövedelmét. Ennek megfelelően a segély összege a  legszegényebb családok esetében 
a legnagyobb, és a jövedelemhatárhoz közelítve csökken.”20 A miniszteri expozé – az uniós 
elvárásokhoz igazodva – a fentieken kívül célként fogalmazta meg a napközbeni ellátás, azon 
belül is a családi napközik támogatását (NCSSZI 2015).

Mindezzel egyidejűleg azonban a nagycsaládosok által igénybe vehető adókedvezmény 
mértékét az addiginak a 40%-ára csökkentették.

• Elért mérleg
 – Az intézkedések elsősorban a szegényebb háztartásoknak, azon belül is a csak adó-

mentes jövedelemmel rendelkező gyermekes családoknak kedveztek (bár a támoga-
tások egynegyede így is a társadalom legmagasabb keresetű egyharmadának jutott).

 – Egy mikroszimulációs hatásvizsgálat szerint a gyermekesek jövedelme valamennyi jövedel-
mi tizedben nagyobb mértékben nőtt, mint a gyermekteleneké (beneDek–Scharle 2006).

 – A sokgyermekesek jobban jártak (a gyermekszám alapján differenciált támogatások 
elérték a szegényeket, még akkor is, ha a jogosultság nem függött a jövedelemtől).

18   Uo.
19   2005. évi CXXVI. törvény a  családtámogatás módosításáról, ill. a  2005. évi CLXX. törvény a  szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról.
20   A  2005. évi CLXX. törvény a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról 

indoklása.



34

3.  az eredmények részletes bemutatÁsa – szakirodalom-kutatÁs

 – Az adó- és a támogatási rendszert érintő elemek elsősorban a legszegényebb gyer-
mekes és a leggazdagabb háztartásoknak kedveztek (beneDek–Scharle 2006).

 – A GYES melletti munkavállalás (az adóból befolyó összegeknek köszönhetően) költ-
ségvetési szempontból várhatóan nullszaldóssá tették az ellátást, és ez megfelelt az 
uniós elvárásoknak is, amennyiben munkavállalásra ösztönzött, ugyanakkor ezzel 
a  módosítással a  GYES végképp elvesztette eredeti funkcióját és pusztán segéllyé 
vált.

 – A rendszeres gyermekvédelmi támogatásnak a családi pótlékba való beépítése nem 
fékezte a munkavállalást, mivel attól függetlenül járt, hogy dolgoztak-e a szülők vagy 
sem. A családi segélyezés ebben a formájában ellene hatott a munkavállalásnak (egy 
családból többen is jogosultak lehettek a felvételére, így adott esetben akár maga-
sabb jövedelemre is szert lehetett tenni, mint munkavállalással; NCSSZI 2015).

3.2.6.6.  A második Gyurcsány-kormány családpolitikai szempontú koncepciói és  
 intézkedései
A második Gyurcsány-kormány alatt részben az első kormányciklus folytatásaként, részben új 
stratégiai területként emelték ki a gyermekszegénység csökkentését, mint meghatározó célt. 
A családpolitika így gyermekpolitikává alakult át.

A  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a  gyermekjóléti szolgálatok megújítását, 
illetve a  szülők foglalkoztatásának segítését tartották a  gyermekszegénységet leginkább 
csökkentő eszköznek. Emellett a napközbeni kisgyermekellátás fejlesztése az anya és a gyer-
mek esélyét egyaránt növelő eszközként kapott hangsúlyt (FerGe 2012a; 2012b).

A kormány „gyermekpolitikai” céljai a „Legyen jobb a gyermekeknek” elnevezésű Nem-
zeti Stratégiában bontakoztak ki, melyhez kapcsolódva elindult a Biztos Kezdet Program (ele-
inte uniós forrásokból). A  program középpontjában a  hátrányos helyzetű kisgyermekek és 
kisgyermekes családok részére biztosítandó komplex szolgáltatási környezet került; színterei 
az elsősorban LHH-s településeken kiépülő Biztos Kezdet Gyerekházak voltak (NCSSZI 2015).

A tartós munkanélküliség csökkentését célzó, 2008-ban meghirdetett „Út a munkához 
program” keretében 2009-től felülről nyitottá tették a közcélú foglalkoztatásra igényelhető 
forrásokat. Emellett a központi finanszírozás arányait úgy alakították, hogy az a kibővült ke-
retek kihasználására ösztönözzön: közcélú munka esetében 95%, rát esetében csak 80% volt 
a központi támogatás (a korábbi 90% helyett; buDapeST inTézeT–héTFa eleMző közponT 2011).

A szociális törvény 2006-os módosítása21 kapcsán további változásokról beszélhetünk:
 – A GYES és a rendszeres szociális segély a továbbiakban nem volt együtt folyósítható.
 – A rendszeres szociális segély egy része a továbbiakban természetbeni ellátásként is adhatóvá vált.
 – A családi pótlék összegét emelték az inflációval (6,5%).
 – Bevezették azt a  szabályt, hogy a  családi segély csak egy bizonyos összegig egészítse ki 

a család jövedelmét (egy családban csak egy személynek járt rendszeres szociális segély, így 
a munkavállalás ellen való ösztönzés, mint nemkívánatos mellékhatás csökkent; NCSSZI 2015). 

• Elért mérleg
A családtámogatási rendszerben ez a kormányzási ciklus nem idézett elő radikális változást. 
Legnagyobb hozadéka a  gyermekszegénység csökkentésére hozott intézkedéseknek volt, 
melyek módosult formában nagyrészt a mai napig fennmaradtak.

21   2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről és a családok támogatásáról.
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3.2.6.7.  A Bajnai-kormány (2009–2010) családpolitikai szempontú koncepciói és  
 intézkedései
Az államháztartás hiánya már az Orbán-kormány távozásának évében, 2002-ben megnőtt, 
amit csak betetőztek a Medgyessy- és az első Gyurcsány-kormány a lakosságot közvetlenül, 
pozitívan érintő intézkedései. Mire csökkentették, illetve 2006-ban egy jókora megszorító-
csomaggal korrigálták a lakástámogatásokat, addigra a devizahitelezésben 2008-ban kirob-
bant pénzügyi válság már jelentős mértékben megviselte a magyar gazdaságot. 

A 2002-es kormányváltás és 2010 között a GDP-arányos államadósság 53,6%-ról 85,3%-ra 
emelkedett. Ez önmagában is igazolta, hogy a 2010-ig uralkodó neoliberális gazdaságpolitika 
nem volt folytatható. Időközben 2002 és 2010 között az államháztartás lokális alrendszerében 
és a családok szintjén is – 2008-ra már kezelhetetlenné vált – adósságállomány halmozódott 
fel (lenTner 2015).

Nagyon röviden úgy lehetne jellemezni a válságkezelő kormányt, hogy legfontosabb fel-
adata az államháztartás hiányának csökkentése és a pénzügyi stabilitás megteremtése volt; 
ennek rendeltek alá minden intézkedést. A családtámogatások tekintetében például arra tö-
rekedtek, hogy a kormány úgy fogja vissza a kiadásokat, hogy közben érvényesítse a célzott-
ság és a rászorultság elvét (MaGyar közTárSaSáG korMánya 2009).

Ennek érdekében a következő intézkedéseket léptették életbe: 
 – Két évre befagyasztották a családi pótlék összegét, melynek összege stagnált.
 – A TGYÁS és a GYED esetén megnőtt a jogosultsághoz szükséges biztosítási idő (180-

ról 365 napra).
 – A GYES időtartamát 2 évben, a GYED-ét pedig 1 évben maximálták.
 – Befagyasztották a lakástámogatási kedvezményt (az ún. „szocpol”-t).

A Bajnai-kormány alatt fontos szempont volt a nők munkaerőpiaci reintegrációja: a közszfé-
rában dolgozó visszatérő anyák esetében kiemelt hangsúlyt kapott a részmunkaidős foglal-
koztatás alkalmazása. Módosították a családi napközik működésére vonatkozó szabályokat: 
növelték a normatívát, hogy ezzel ösztönözzék a férőhelyfejlesztést, illetve létrehozták a csa-
ládi gyermekfelügyeletet mint új szolgáltatást. Ugyanakkor a pénzbeli ellátások (GYES, GYED) 
csökkentésével párhuzamosan a szolgáltatási intézményrendszer szükséges arányú fejlesz-
tése nem történt meg, különösen a vidéki kistelepüléseken (a HH- és HHH-településeken na-
gyok maradtak a hiátusok). Ennek ellensúlyozására rögzítették az új nappali ellátási forma, az 
integrált óvoda-bölcsőde működtetésnek feltételeit (NCSSZI 2015).

• Elért mérleg
A családtámogatási rendszerben ez az időszak radikális változást nem idézett elő, lényegében 
csak a támogatási szintek eltolódása volt megfigyelhető. Eközben jelentősen támogatták a nők 
munkaerőpiaci reintegrációját, és ezzel összefüggésben kidolgoztak egy új ellátási formát is.

3.2.6.8.  A második Orbán-kormány (2010–2014) családpolitikai szempontú   
 koncepciói és intézkedései
A  kormány politikai retorikájában a  család – mint „a társadalom legfontosabb alapegysége” 
– törvényi erőre emelkedve, központi helyet kapott: az új kurzus a  keresztény/konzervatív 
szemléletet támogatta.22 A  közpolitikai beavatkozások nem általában a  családokra vagy 
a  gyermekek összességére irányultak, hanem fő kedvezményezettjei a  középosztálybeli 
22   A  2012-es Alkotmánybírósági határozat felfüggesztette és megsemmisítette a  családok védelméről szóló 2011. évi 

CCXI törvény 8. §-ának hatálybalépését, mivel az azonos nemű élettársak, illetve az élettársak öröklése ellentmondá-
sosan volt szabályozva (a Ptk. és csvt. nem volt összehangolva). 
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(munkaviszonnyal rendelkező, magas keresetű) és a „hagyományos” (tehát kétszülős és há-
zasságban élő) gyermekes családok voltak. Ezen felül a családpolitikában felerősödött a de-
mográfiai kérdések képviselete23 (NCSSZI 2015; FerGe 2012a; 2012b; EMMI 2017).

A családi adókedvezmény újbóli bevezetésével24 a gyermekek számától (és a  jövedelem 
függvényében) csökkenthetővé vált a szülők összevont adóalapja. Az intézkedés (párhuzamo-
san a korábbi progresszív szja-rendszer egykulcsossá tételével) a jobb helyzetű (magas kere-
settel rendelkező) családokat támogatta (TóTh–virovácz 2013). 2014-től a gyermekeik számához 
képest alacsony keresetű eltartók javára a kedvezmény járulékokból is lehívhatóvá vált.

Az alacsony munkajövedelemmel rendelkező csoportok (mint például a minimálbéren 
foglalkoztatottak és a munkanélküli szülők), illetve a hátrányos helyzetű családok és gyerme-
kek „hagyományos” pénzbeli transzfereken keresztül kevesebb támogatáshoz jutottak. A jö-
vedelmi egyenlőtlenséget leghatékonyabban csökkentő transzferek közül a családi pótlék és 
a GYES, GYED mértéke nem emelkedett 2008 óta, illetve a TGYÁS és a GYED esetében is csak 
azzal a céllal, hogy megőrizze az anya megelőző keresetéhez képest a  reálértékét (NCSSZI 
2015). Ugyanakkor nőtt a természetbeni ellátások, a gyermekétkeztetés és a tankönyvellátás 
köre.

A családi pótlék folyósítása feltételhez kötött támogatássá vált, amennyiben a gyermek 
igazolatlan iskolai mulasztása meghaladta az 50 órát, úgy annak folyósítása felfüggeszthető-
vé vált. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évente kétszer minimális 
pénzbeli ellátásra is jogosulttá váltak,25 valamint ingyenesen, illetve a 9. évfolyamtól kezdő-
dően 50%-os kedvezménnyel vehették igénybe a gyermekintézményben az étkeztetést.

A GYES és a GYET esetében az igénybe vevők háztartásukon kívüli munkavállalását heti 
30 órában határozták meg. A nagyszülői GYES-t is korlátozták: a nagyszülő csak a gyermek 3 
éves korától vállalhatott munkát.26

A napközbeni ellátás biztosítása 2010-től családi napközi formájában is lehetővé vált a te-
lepüléseken, ami a bölcsődei férőhelyhiány kompenzálásához nyújtott segítséget. A bölcső-
dei finanszírozás is módosult: 2012-től a fenntartók az étkezési hozzájáruláson felül (bizonyos 
társadalmi/jövedelmi csoportok kivételével) személyi gondozási térítési díjat kérhettek. 

2012-től a korábban pályázati forrásból működő Biztos Kezdet Gyerekházak finanszírozását sta-
bilizálták: a fenntartásukhoz támogatást igényelhettek a központi költségvetésből (NCSSZI 2015). 

A gyermekvédelmi rendszer központosítása (szakmai felügyeleti és továbbképzési, mód-
szertani feladatok ellátásával) 2012-től a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság égisze 
alatt valósult meg. Ennek része volt az is, hogy a gyermekvédelmi szakellátás intézményei is 
központi fenntartásúak lettek.

23  A kormányzati családpolitika irányának meghatározásában kiemelt szerepe van a 2009-ben megalakult Népesedési 
Kerekasztalnak, a miniszterelnöki megbízott által vezetett családpolitikai munkacsoportnak, illetve a nők munkaerő-
piaci helyzetének javításáért megbízott miniszteri biztosnak, valamint az 1987-ben megalakult Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesületének.

24  1987-ben első ízben sikerült kivívni az adóalapot csökkentő formában – ekkor még csak a 3 és több gyermekes el-
tartókra az 1988-ban bevezetett sávosan progresszív szja-ban –, később adóból levonhatóvá mérsékelték, illetve ki-
terjesztették a kisebb családokra is; egészen eddig az adóból levonható volt, ami sávosan progresszív adózás esetén 
növelte a szülők adóterhét.

25  Ezt még a Gyurcsány-kormány idején sikerült elérni annak kompenzálásaként, hogy a segélyezett gyermekek egy ré-
sze nem jár(hatot)t gyermekintézménybe, és ezért nem kaphatott ingyenes étkezést, továbbá 6 éves kor alatt és a fel-
sőoktatásban ingyen tankönyvet sem vehet igénybe. A segélyezett gyermekek esetében csak ezzel a pluszeszközzel 
lehetett elérni, hogy ne csökkenjen az addigi pénzellátásuk.

26  Bár ez a nyugdíjjogosultságot még nem szerzett nagyszülők vonatkozásában volt fontos: az ilyen nagyszülők támoga-
tását és az anyák munkavállalását összekötő intézkedésnek tekinthető.
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2011. január 1-től megszűnt a korábbi három közfoglalkoztatási forma, és azt az „egysé-
ges közfoglalkoztatás rendszere” váltotta fel (Molnár et al. 2014)27. A közfoglalkoztatási prog-
ramok hivatalos céljává vált, hogy „a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az 
elsődleges munkaerőpiacra, ezáltal pl. stabilizálni tudja a családok anyagi helyzetét”.

Mindenképpen érdemes külön is említést tenni a  túlzott eladósodással küzdő családok 
(leginkább devizaalapú lakás- és/vagy személyi hitelt felvevők) megsegítése érdekében hozott 
intézkedésekről is, még ha ez a téma szorosan véve nem tartozik a családpolitika témakörébe. 
A túlzott eladósodást kezelni hivatott legfontosabb magyarországi intézmények a következők: 
az önkormányzatok által működtetett adósságkezelő szolgálatok és a Magyar Nemzeti Bank. 
A munkaadók széles köre számára indították el és tették lehetővé a „Munkahelyek megőrzésé-
ért” elnevezésű központi munkaerőpiaci programot. A devizaalapú kölcsönök rögzített árfolya-
mon, egy összegben való törlesztésére 2011 szeptemberétől volt lehetőség, a hitelintézetekről 
és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvénynek az otthonvédelemmel összefüg-
gő, egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvénnyel kiegészített 200/B. §-a értel-
mében. A végtörlesztés 2012. dec. 29-én zárult le. További intézkedések: a Nemzeti Eszközkezelő 
(NET) létrehozását egy 2011-es kormányhatározat28 előzte meg. Előzménye egy, a devizahitele-
sek megsegítésére irányuló kormánydöntés volt (1191/2011. kormányhatározat). Azzal a céllal 
jött létre, hogy segítsen a legrászorultabb, legnehezebb helyzetű, forint- vagy devizaalapú jel-
záloghitelüket fizetni nem képes hiteladósokon.

2011 májusában a kormány és a Bankszövetség megállapodásának eredményeként meg-
hirdetett ötpontos otthonvédelmi akcióterv része volt az otthonvédelmi kamattámogatás is. 
Ennek értelmében azok a lakáshitelesek, akik a lakásukat kisebbre cserélnék, öt éven át ott-
honvédelmi kamattámogatásban részesülhettek. Az árfolyamgát feltételeit a 2011. évi LXXV. 
törvény (a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kény-
szerértékesítésének rendjéről) szabályozta. 

Forintosítás: az Országgyűlés 2014. november 25-én elfogadta az egyes fogyasztói köl-
csönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdé-
sek rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvényt. 

Az intézkedések kifutása a harmadik Orbán-kormány ideje alatt jelentkezett: 2015. szep-
tember 1-jén hatályba léptették a magáncsőd intézményét bevezető törvényt (MéSzároS 2015).29

• Elért mérleg 
Noha a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvényben deklaráltan megjelent az állam 
kötelezettségvállalása a munka és magánélet összeegyeztetésére, illetve a gyermekek nap-
közbeni elhelyezésének biztosítására, mindezt csak kevéssé tükrözte a gyermeknevelési sza-
badságok korábbi rendszerének visszaállítása, illetve a  szolgáltatási környezet nagyarányú 
fejlesztésének az elmaradása.

A  gyermekes családok jövedelmi szegénysége 2005 óta folyamatosan nőtt, azonban az 
utolsó években a növekedés üteme felgyorsult. 2012-es adatok szerint a 0–18 éves korcsoport-
ban már elérte a 26%-ot (TÁRKI 2012). Eközben a népességcsökkenés tovább folytatódott. 

A közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos kutatások (Scharle 2013)30 azt bizonyítot-
ták, hogy az eredeti célkitűzésüktől eltérő programoknak éppen a  várt hatás ellenkezőjét 
27  Az új támogatási formákat a 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet szabályozta.
28  1245/2011 (VII. 18) sz. kormányhatározat a Nemzeti Eszközkezelő felállításához és működésének megkezdéséhez szük-

séges forrásokról.
29  2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről.
30  Lásd még: Belügyminisztérium (2012): Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell.
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sikerült elérniük. További családpolitikai vonatkozású kritikai észrevétel, hogy a közmunka- 
program növelte a dolgozói szegénységet, mivel azoknak a jövedelme és az életszínvonala 
jelentős mértékben csökkent, akik korábban rendes állásban dolgoztak, de munkanélkülivé 
válva „beleragadtak” a közmunkaprogramba (FerGe 2012a; 2012b).

A devizahitelezéssel eladósodott családok több intézkedés közül választhattak: a  legy-
gyorsabban (és leghatékonyabb módon) a középosztályba tartozók tudtak reagálni a devi-
zaalapú kölcsönök rögzített árfolyamon, egy összegben való törlesztésének lehetőségére. 
Ugyanakkor a legrászorultabb, legnehezebb helyzetű családok számára igénybe vehető in-
tézkedések csak átmeneti könnyítéseket okoztak.

3.2.6.9. A harmadik Orbán-kormány (2014–2018) családpolitikai szempontú   
 koncepciói és intézkedései
A harmadik Orbán-kormány alatt új elem jelent meg a rendszerben, a GYED Extra.31 2014. ja-
nuár 1-től megnyílt a lehetőség a gyermekgondozási díj (GYED) folyósítása mellett keresőte-
vékenység folytatására (a gyermek 1 éves kora után, majd 2018-tól már a gyermek 6 hónapos 
korától). A munkavégzés korlátozás nélkül folytathatóvá vált, és a jogszabály a 2014. január 1. 
előtt született gyermekekre is kiterjedt. A fentiekkel összefüggésben megszűnt az a szabály, 
mely szerint a gyermekgondozási segély (GYES) mellett csak heti 30 órában lehetett kereső-
tevékenységet folytatni. Lényegében A munka törvénykönyvével összhangban a GYES mellett 
is saját háztartáson kívüli, korlátlan időtartamú munkavégzésre nyílt lehetőség a gyermek 1 
éves, majd 2018-tól már 6 hónapos korától (NCSSZI 2015).

A 2014. január 1-től bevezetett GYED Extra intézkedéscsomagnak köszönhetően a gyer-
mekgondozási ellátásokat egyszerre több gyermek után is igénybe lehet venni, valamint be-
vezetésre került a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóit érintően az úgyneve-
zett „diplomás” GYED, amely kezdetben a gyermek 1 éves koráig járt, 2018. január 1-től már 
a gyermek kétéves koráig folyósítható.

2015-ben valósult meg a szociális segélyezési rendszer átalakítása, melynek az alábbiak 
voltak a főbb elemei: 

 – Egységesedtek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök.
 – Módosult a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre.
 – Átalakult a finanszírozás rendszere.
 – A rendszeres szociális segély helyett bevezették az egészségkárosodási és gyermek-

felügyeleti támogatást, melynek jogosultjai a korábban rendszeres szociális segélyre 
egészségkárosodottként vagy gyermekük felügyeletének megoldatlanságára tekin-
tettel jogosult – rendkívül alacsony jövedelmű családokban élő – személyek voltak. 

 – 2015. szeptember 1-től a kötelező óvodáztatásra tekintettel megszűnt az óvodázta-
tási támogatás.

A 2015. július 1-től bevezetett egyösszegű, vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, a Családi 
Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) 2016. szeptember 15-étől még kedvezőbb feltételekkel 
vált igényelhetővé (EMMI 2017). Az otthonteremtési program egyformán szólt a családalapí-
tás előtt állóknak, a még gyermektelen fiatal házasoknak, a gyermeküket egyedül nevelők-
nek, az örökbefogadóknak, az egy- vagy többgyermekeseknek, az új lakást építőknek vagy 
vásárlóknak, az új lakóházat építőknek és vásárlóknak, a használt lakást vásárlóknak és a laká-
sukat bővítőknek is.32 A használt és új lakás vásárlása/építése, illetve a gyermekek száma alap-

31  2013. évi CCXXIV. törvény.
32  http://www.csalad.hu/2017/09/24/csaladok-otthonteremtesi-kedvezmenye
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ján differenciált támogatás legkedvezőbb opciója három gyermek és új lakás építés/vásárlás 
esetén elérhette a 10 + 10 M Ft-ot, ami háromnál több gyermek után sem nő, de használt 
lakás vásárlásához a 2 M Ft-ot is, ami négy vagy több gyermek után csak használt lakás vásár-
lására vagy lakásbővítésre 2,75 M Ft-ra nő. A 12 hetesnél idősebb magzat és a tervezett, vállalt 
gyermek is beszámít a gyermekek számába.33

A társadalompolitikai célok között 2015-től felerősödött az esélyteremtés és a szociális 
biztonság növelése a hátrányos helyzetben élő gyermekek számára. A cél megvalósítása ér-
dekében tett szakmapolitikai lépések egyik legjelentősebb intézkedése a gyermekvédelem 
első védvonalának, így a gyermekvédelmi jelzőrendszernek és a gyermekjóléti szolgáltatás-
nak a megerősítése volt (arnolD et al. 2017). 

Az intézkedéscsomag első lépéseként összevonták a családsegítő és gyermekjóléti szol-
gálatokat.34 Ennek alapján az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosítá-
sáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 2016. január 1-jétől hatályba lépő módosító rendelke-
zéseinek értelmében kétszintű rendszer jött létre, a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve 
a központ. Ezeket az intézményi egységeket a jelenlegi családsegítés és a gyermekjóléti szol-
gáltatás bázisán kötelező önkormányzati feladatként szervezték meg. Az integrált intézmé-
nyi működési rendszert részben a Sztv., részben a Gyvt. szabályozza. 

A 2017. január 1-től hatályos szabályozás további új elemeket vezetett be a hatékonyabb 
jelzőrendszeri munka érdekében: 

 – Megjelent a harmadik szint, vagyis a helyi és járási szint mellett a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szintje (arnolD 
et al. 2017).

 – A családi pótlékra jogosultak köre kiegészült egy speciális esettel.
 – Változott az egyenlő időszakokban, gyermeküket egymást felváltva gondozó szülők-

re vonatkozó családi pótlék szabálya.
 – Módosult a gyám több gyermek után igénybe vehető támogatásának lehetősége.

3.2.7.  Összefoglalás: Az állami szerepvállalás. A jóléti államok. A szociál- és 
családpolitikák változása Kelet-Európában, a V4-országokban és 
Magyarországon

A családok támogatásával kapcsolatos állami szerepvállalást megvizsgálva, a  jóléti államo-
kat Esping-Andersen után skandináv (állami beavatkozáson alapuló szociáldemokrata), an-
golszász (relatíve kis állami beavatkozást megvalósító, a  legszegényebbekre fókuszáló) és 
kontinentális (konzervatív-etatista, szubszidiaritás elvű) típusok szerint vizsgáltuk. Ennek 
a  felosztásnak legújabb kori kritikája Csoba Judit elemzése, mely szerint a  jóléti államokat 
a társadalmi átalakulások és a fokozatosan romló anyagi helyzet új utak keresésére kényszerí-
tette a folyamatosan növekvő egyenlőtlenségi viszonyok kezelésére. Az útkeresés egyik for-
mája a fiskális politika helyett a piaci érdekeket követő monetáris gazdaságpolitika előtérbe 
kerülése volt. Erre az egyik megoldásnak az ún. „aktiváló állam” modell tűnt, melyet aztán 
később a „befektető állam” modellje váltott fel.

33   16/2016. és 17/2016. kormányrendeletek 2018. január 1-től hatályos változatai. 2015. júliusi indulása óta már 66 ezer 
család vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) 177 milliárd forint összegben, amelynek nagyobb 
része, 100 milliárd forint új lakás építésére vagy vásárlására megy el. Az eddigi dokumentumbenyújtási módszer idő-
szakában a 64 ezer ügyből csak 800 esetben merült fel a visszaélés gyanúja (pénzcenTruM 2018).

34  1993. évi III. törvény (Sztv.), a 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcso-
lódó törvények módosításáról szóló 2014. évi CL törvény alapján.
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A jóléti államok szociál- és családpolitikáját az 1980-as években a társadalombiztosítási, 
míg az 1990-es években a családpolitikai kérdések foglalkoztatták, még elsősorban a hagyo-
mányos női-férfi szerepek mentén. Ennek a szemléletnek feminista kritikájaként jelent meg 
az otthon végzett, fizetetlen munka elemzése (pl. házimunka, gyermeknevelés, gondosko-
dás). E tevékenységek társadalmasítása a defamilizáció, míg a családokra terhelése familia-
lista szociálpolitika. Ezen belül explicit familiarizmus esetén az állam nyíltan támogatja a csa-
ládok otthoni gondoskodó munkáját, míg implicit familiarizmus esetén passzívan viszonyul 
ehhez (nincs családpolitikája), és a családra hárítja a gondoskodás kötelezettségét. Választha-
tó familiarizmus esetében pedig az állam ugyan a családi szintű gondoskodást preferálja, de 
ezt különböző támogató szolgáltatásokkal egészíti ki (Szikra 2010).

A  kelet-európai országok kulcsjellemzője ugyanakkor a  kontinentális, biztosításalapú 
ellátás, míg a szociális segélyezés kiterjedtsége és hatóköre szélesebb, mint az EU tagorszá-
gaiban. A V4-országokat a konzervatív és a liberális közötti vegyes jóléti rendszerekkel lehet 
leginkább leírni (a szociális védelem alapvetően biztosításalapú, míg a szociális kockázatok 
elleni védelem, gondozás esetében a családé a  legfőbb szerep). Eközben az EU által 2000-
ben elfogadott ún. Lisszaboni Stratégia a társadalmi összetartozás erősítését fő célként jelöl-
te meg. A V4-országok fejlődését az EU-csatlakozást követően is részletesen áttekintettük.

Ettől kicsit eltérő kronológiai logika mentén építkezik az a tanulmányrész, amely Magyaror-
szág családpolitikájának rendszerváltás utáni fejlődését mutatja be a rendszerváltástól 2018-ig. 
Az Antall-kormány (1990–1994) hosszú időre kivonta a nőket a munkaerőpiacról. A költségve-
tést megterhelték jóléti ellátásokkal, a családi pótlék mint inflációs politika viszont képes volt 
a gyermekes családokat a szegénységi küszöb felett tartani (GáboS 2000). A Horn-kormány alatt 
(1994–1998) a családtámogatásokra fordított kiadások csökkentek, ugyanakkor javult a támoga-
tások célzottsága. A gyermekes családok szegénysége rendkívüli mértékben nőtt (DarvaS–TauSz 
2004), a családok anyagi helyzete kiszámíthatatlanná, bizonytalanná vált (GáboS–TóTh 2001), s mi-
közben továbbra is magas volt a munkanélküliség, a kompenzációs hatás elhanyagolható volt. 
Az első Orbán-kormány alatt (1998–2002) mérséklődött a gyermekszegénység növekedése, 
a gyermekvállalási kedv növekedett, elsősorban a társadalom felsőbb jövedelmi sávjában (Gá-
boS–TóTh 2001). A részmunkaidős foglalkoztatás nem érvényesült. A forintalapú lakáshitel nép-
szerű volt, viszont a költségvetésnek terhet jelentett. A Medgyessy-kormány alatt (2002–2004) 
nem jelentek meg új elemek a családtámogatási rendszerben. A családi pótlék rendszerét és 
a GYES-t erősítették, de az iskoláztatási támogatást megszüntették. Ezek az intézkedések azon-
ban jelentősen növelték a költségvetési kiadásokat (NCSSZI 2015). Az első és a második Gyur-
csány-kormány (2004–2006, 2006–2009), illetve a Bajnai-kormány (2009–2010) intézkedései 
elsősorban a szegényebb háztartásoknak, az adó- és támogatási rendszert érintő elemek pedig 
elsősorban a  legszegényebb gyermekes és a  leggazdagabb háztartásoknak kedveztek (bene-
Dek–Scharle 2006). A GYES pusztán segéllyé vált, és a családi segélyezés a munkavállalás ellen ha-
tott (NCSSZI 2015). Az időszak vége felé gyermekszegénységet csökkentő intézkedések jelentek 
meg, és bizonyos mértékben támogatni kezdték a női munkavállalást. A második és a harma-
dik Orbán-kormány (2010–2018) politikai retorikájában a család mint a „társadalom legfonto-
sabb alapegysége” központi helyet kapott: az új kurzus a keresztény/konzervatív szemléletet 
támogatta; fő kedvezményezettjei a középosztálybeli, kétszülős és házasságban élő gyermekes 
családok voltak. A családpolitikában ezenfelül felerősödött a demográfiai kérdések képviselete 
(NCSSZI 2015; FerGe 2012a; 2012b; EMMI 2017). A családi adókedvezmény újbóli bevezetésével 
a gyermekek számától függően csökkenthetővé vált a szülők összevont adóalapja, párhuza-
mosan az új, egykulcsos szja-rendszerrel. A családi pótlék és a GYES összege nem emelkedett, 
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illetve a TGYÁS és a GYED is csak a reálértékét őrizte (NCSSZI 2015), ugyanakkor nőtt a termé-
szetbeni ellátások köre. 2014-ben a GYED Extra intézkedéscsomagnak köszönhetően a GYED 
és GYES mellett a gyermek 1 éves kora után, illetve 2016-tól a gyermek féléves korát követő-
en korlátlan időtartamú munkavégzésre nyílt lehetőség (NCSSZI 2015). További intézkedések 
voltak az „egységes közfoglalkoztatási rendszer”, az otthonvédelmi akcióterv – ezen belül az 
otthonvédelmi kamattámogatás –, a valutaalapú lakáshitelek esetében az árfolyamgát és a fo-
rintosítás, továbbá a magáncsőd intézménye. A 2015-ben megjelent Családi Otthonteremtési 
Kedvezmény (csok) egyösszegű, vissza nem térítendő lakáscélú támogatást, valamint hozzá 
kapcsolódó kedvezményes hitelezést nyújt gyermekeseknek (EMMI 2017). 2015-től a gyermek-
védelmi jelzőrendszer és a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítésre került (arnolD et al. 2017), 
és kétszintű rendszer jött létre: a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a központ, kötelező 
önkormányzati feladatként. A negyedik Orbán-kormány (2018-tól jelenleg is) tevékenységét 
képviselő Családvédelmi Akcióterv már nem képezte jelen tanulmány tárgyát.

3.3. A családbarátság fogalmának megjelenése
Az eddigiekben elsősorban a család fogalmát, a családformák pluralizálódását, a családpolitika in-
tézkedéseit és eszközeit mutattuk be nemzetközi és hazai keretrendszerben. A makrotársadalmi 
változások azonban a családok működése mellett számos más területet is érintettek, például az 
oktatásban vagy a munkaerőpiacon is változások zajlottak le. Az oktatás expanziója számos társa-
dalmi csoport között univerzálissá vált, ezzel együtt a nőket is érintette, és jelentősen befolyásolta 
a családban betöltött szerepüket is. Mindezzel párhuzamosan a 20. század második fele a munka-
erőpiac expanziójáról is szólt, még ha a női foglalkoztatás mértéke nem is érte el a férfiakét. 

A 90-es évektől kezdve egyre inkább előtérbe kerültek a különböző munkaszervezési el-
vek és lehetőségek, mint pl. a  rugalmas munkaidő, az atipikus foglalkoztatási formák vagy 
éppen a részmunkaidős állások elterjedése (7. ábra). Ezekkel együtt a család és a jövedelem-
szerző munka összeegyeztethetősége is új értelmezési kereteket, fogalmakat kapott, pl. gye-
rekbarát, anyabarát, majd családbarát. 
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A  családbarát szemlélet a  munka és a  magánélet összeegyeztethetőségével kapcsolatban 
tematizálódik (EIGE 2015; heckl–enichlMair–pecher 2010). A munka és magánélet egyensúlyát 
a tanulmányok a nemek közötti egyenlőség feltételeként értelmezik. A munka és a magán- 
élet összeegyeztetésének elősegítése hozzájárul ahhoz, hogy a férfiak és a nők ugyanazért 
a  munkáért egyenlő bérezésben részesüljenek, a  döntéshozásban egyenlő arányban kép-
viseltethessék magukat, egyenlő munkakörülmények között dolgozhassanak, s hogy a nők 
munkaerőpiaci szegregációja csökkenjen. A  tanulmányokban megjelenő megközelítés 
a munka és a magánélet összeegyeztethetőségét olyan eszköznek tartja, ami ellensúlyozza 
a nők esetleges hátrányát a munkaerőpiacon, a férfiak esetleges hátrányát a családi életben, 
ezen belül a gyermek, idős vagy fogyatékkal élő családtagot gondozó szerepkörökben.

A 2000-es évek elején két trend volt megfigyelhető: egyrészt az ingatag párkapcsolatok 
számának növekedése; másrészt a háztartások növekvő heterogenitása és a házastársi ho-
mogámia is hozzájárul a háztartások jóléti polarizációjához. Ebből adódóan a jóléti állam ket-
tős egyenlőtlenségnövekedéssel szembesült: a  sérülékeny háztartások száma demográfiai 
és munkaerőpiaci okok miatt is növekedik, s mindezt tovább rontják az esélyegyenlőtlenségi 
faktorok (a családi hátrányokat az állami politikák nem csökkentik). A társadalmi szelekció na-
gyon korán elkezdődik, plusz jellemző a homogám házasodás – mindez a társadalmi egyen-
lőtlenségek egyre erősebb újratermeléséhez vezet (eSpinG-anDerSen 2008).

A „vissza a családhoz” trend jellemzői között tartjuk számon a következőket: stabil pár-
kapcsolatok, a házasságok emelkedő száma, magas gyerekszám. Érdekes módon leginkább 
a felsőfokú végzettségű, a munkaerőpiacon előnyös helyzetben megjelenő nőknek köszön-
hetően a stabil párkapcsolatok válnak jellemzővé, és a termékenységi mutatók is emelkedést 
mutatnak – még ha a 2,1-es „önreprodukciós” arányt egyelőre nem is érik el. A „vissza a csa-
ládhoz” trend azokban az országokban tud a  legjobban működni, ahol leginkább sikerült 
csökkenteni a társadalmi nemek közötti különbségeket, egyenlőtlenségeket. Ez a trend in-
kább az iskolázottakat érinti, míg az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőket jellemzően 
nem. Vagyis az ő esetükben továbbra is a „less family” elv érvényesül. A „less family” trend 
az instabil kapcsolatokkal, valamint a válások magas számával jellemezhető. Érdekes módon 
még a „less family” trendek közepette (20. század második fele) sem változott a tervezett 
gyermekek száma. Ugyanakkor a ténylegesen megszületett gyermekek száma jelentősen el-
tért ettől, elsősorban a dél-európai, a kelet-európai és a kelet-közép-európai országokban, 
viszont ez az eltérés is egyre kisebbé kezd válni. 

Mindez rendkívül súlyos társadalmi veszélyeket rejt magában, ugyanis azt vetíti előre, 
hogy a családi élet és a jólét szempontjából is egyre polarizáltabb világban fogunk élni, ahol 
az előnyök és a hátrányok még inkább koncentrálódnak (eSpinG-anDerSen 2017).

A generációk közötti javak, vagyonok, előnyök és hátrányok átörökítését leginkább a jö-
vedelmi egyenlőtlenségek befolyásolják: minél nagyobb a társadalmon belüli egyenlőtlen-
ség, a származás annál nagyobb hatással van arra, hogy a gyermekek milyen oktatást, jöve-
delmet, társadalmi státuszt tudnak majd elérni. Egy egalitárius társadalomban nagyobb fokú 
társadalmi mobilitást feltételezünk.

Esping-Andersen három, napjainkban megfigyelhető trendet emel ki:
1) az anyák munkaerőpiaci jelenléte szempontjából a  munkaerőpiac a  magas iskolai 

végzettségűeket jutalmazza, preferálja;
2)  a válások és az egyszülős háztartások egyre inkább az alacsony státuszú rétegeknél 

koncentrálódnak;
3)  az alacsony képzettségű férfiak munkaerőpiaci helyzete romlik.
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Ez a három trend a jövedelmek és források, illetve a háztartások egyre növekvő polarizációját 
jelzi. A  klasszikus „kenyérkereső férfi” családmodellt felváltja az új, „szimmetrikus gen-
der” modell (eSpinG-anDerSen 2017). Ha az új modell ténylegesen társadalmi normává tud válni, 
akkor lesz tényleges növekedés a családok és a vállalt gyerekek terén.

A „szimmetrikus gendermodellben” – a skandináv példa alapján – a következő faktorok 
szükségesek:

 – átfogó és magas szintű gyermekellátási intézmények létrehozása (bölcsőde, óvoda 
univerzális biztosítása);

 – az egyedülálló módon magas munkaintenzitású közszféra családközpontú szolgálta-
tásai, amely munkaerőpiacot jelent, főleg a nők számára;

 – nők és anyák között a teljes munkaidejű állások normává válása, 
 – a férfiak az otthoni szerepekben, a munkában elfogadják és felvállalják az ún. „szim-

metrikus genderszerepet”.
A munkaerőpiaci beavatkozások csak akkor érnek el ilyen hatást, ha a jóléti rendszer szolgál-
tatásai is kapcsolódnak hozzájuk. Például az USA-ban, Spanyolországban és Olaszországban 
is a teljes munkaidős állások számítanak normának, ugyanakkor a jóléti rendszer szolgáltatá-
soldala hiányzik, ezért ezekben az országokban önmagában a munkaerőpiaci beavatkozások 
nem érnek el termékenység- és népességnövekedést. Mindez ugyanakkor nem eredményezi, 
hogy automatikusan egyenlőbb, igazságosabb társadalom jönne létre (eSpinG-anDerSen 2017).

A  családbarátságot tehát az oktatási- és munkaerőpiaci expanzió, valamint az ezzel 
együtt megjelenő munka és magánélet összeegyeztetésének kihívásai hívták életre. A csa-
lád és a munka világának változásai mind individuális, mind társadalmi szinten leképeződnek. 
Az egyén számára fontos a szerepkonfliktusok csökkentése, az állam számára pedig fontos, 
hogy megteremtse a társadalmi nemek egyenlőségét és biztosítsa a reprodukciót. A család-
barátság térnyerése így szükségszerű – az állam és a munkaerőpiac szereplői különböző kez-
deményezésekkel és beavatkozásokkal érvényesíthetik a családbarát szemléletet, és támo-
gathatják a családokat a kihívást jelentő területeken. 

Összefoglalva, a „családbarát település/lakókörnyezet/munkahely fogalma alatt azt ért-
jük, hogy a helyi munkáltatók és szolgáltatók – legyen szó állami vagy magáncégekről, ön-
kormányzati szervekről vagy intézményekről – olyan eszközöket alkalmaznak, illetve olyan 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a dolgozók számára a munkából eredő 
kötelezettségek és a magánélethez kapcsolódó feladatok minél hatékonyabb összeegyezte-
tését. Ezen eszközök nagyobb arányú alkalmazása hozzájárul a foglalkoztatás bővüléséhez, 
különös tekintettel a nők munkaerőpiaci pozíciójának megerősítéséhez” (czibere é. n., 56).

3.3.1.  Összefoglalás: a családbarátság fogalmának megjelenése
A 20. század második fele a munkaerőpiac expanziójáról is szólt, még ha a női foglalkoztatás mértéke 
nem is érte el a férfiakét. Ehhez kapcsolódóan kerültek előtérbe a különböző munkaszervezési elvek 
és lehetőségek, mint pl. a rugalmas munkaidő, az atipikus foglalkoztatási formák vagy a részmunka-
idős állás. Ezzel együtt a család és a jövedelemszerző munka összeegyeztethetősége is új értelmezési 
kereteket, fogalmakat kapott, mint pl. gyerekbarát, anyabarát, majd családbarát. A „családbarátság” 
fogalmának megjelenése tehát a nemzetközi szakirodalomban és a jogalkotásban is elsősorban a női-
férfi munkavállalói egyenjogúság kontextusában jelenik meg: a munka és a magánélet összeegyeztet-
hetőségét olyan eszköznek tartják, amely ellensúlyozza a nők esetleges hátrányát a munkaerőpiacon, 
a férfiak esetleges hátrányát a családi életben, ezen belül a családtagot gondozó szerepkörökben.
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3.4.  Nemzetközi családbarát intézkedések és hatásmérésük
A családos munkavállalókat támogató intézkedések hatásaival foglalkozó nemzetközi szak-
irodalom igen kiterjedt.35 Ezek áttekintése alapján több kijelentés is megfogalmazható.

 – A rugalmas munkaidő, valamint a nagyobb kontrollt és döntési szabadságot biztosí-
tó rugalmas munkavégzési formák pozitív hatással vannak a munkavállalók egészsé-
gi állapotára (Joyce et al. 2010; halpern 2005).

 – A  rugalmasságot biztosító foglalkoztatási formák segítik a  munka-magánélet egyensú-
lyának megteremtését, nagyobb munkavállalói elégedettséget eredményeznek, erősítik 
a munkavállalók elköteleződését és bizalmát. Mindez a munkaadók számára is előnyös, mi-
vel növeli a munkavállalók teljesítményét, csökkenti a munkahelyi feszültséget, fluktuációt 
és a betegség miatti távolmaradást (ShaGvaliyeva–yazDaniFarD 2014; cliFTon–SheparD 2004).

 – A kutatási eredmények ellentmondásosak a  tekintetben, hogy a családbarát intéz-
kedéseknek milyen hatásuk van az üzleti szervezetek teljesítményére és profitjára.36 
Néhány kutatási jelentés (pl. Ferrer–GaGné 2006; koSSek–ozeki 1998; preece–Filbeck 1999) 
szerint a beavatkozásoknak köszönhetően pozitív változás nem figyelhető meg. Ta-
lálkoztunk olyan kutatással is, amely arra hívja fel a  figyelmet, hogy a  családbarát 
intézkedéseket bevezető munkahelyek alacsonyabb jövedelmet tudnak biztosítani; 
emiatt az itt történő munkavégzést azok a  munkavállalók preferálják, akik inkább 
a családbarát szolgáltatásokat és kevésbé a magas jövedelmet részesítik előnyben 
(heywooD–SieberT–wei 2005). Mások szerint a hatás egyértelműen pozitívnak tekinthe-
tő, és az ilyen jellegű beavatkozások hozadéka számszerűsíthető formában is kimu-
tatható (riley–MccloSkey 1997; perry-SMiTh–bluM 2000; lee–honG 2011).37  

A fenti vizsgálati eredmények ellenére általános kijelentések csak óvatosan fogalmazhatók meg 
a családbarát intézkedések hatásairól. A munka és a család egyensúlyára törekvő irányelvek és 
intézkedések ugyanis igen változatosak lehetnek, s azok hatását a konceptualizáció nehézségei 
és az egységes kutatási módszerek hiánya miatt bonyolult mérni (koSSek–ollier-MalaTerre 2013). Az 
egységes mérési módszertan kialakítását és így az általános következtetések levonását megne-
hezíti, hogy az eltérő szociálpolitikai beavatkozások leírásakor a kutatók ugyan hasonló szavakat 
használnak (például szülési szabadság), azonban azok tényleges tartalma (például időtartama, az 
időszaka által biztosított támogatások formája és mértéke, jogosultsági kritériuma stb.) és így az 
intézkedés hatása igen eltérő lehet (kaMerMan 2005). A kutatókat az is kihívás elé állítja, hogy a kü-
lönböző beavatkozások megvalósítására eltérő társadalmi-politikai-gazdasági-kulturális kontext-
usban kerül sor. Ezek számbavételére néhány vizsgálat kísérletet tesz (például poelManS–SahibzaDa 
2004; ollier-MalaTerre 2009; lewiS–raJan-rankin 2013; McDonalD et al. 2007), ráadásul a kulturális sa-
játosságok nemcsak nemzetállami, hanem szervezeti szinten is érvényesíthetik hatásukat. 

Mindezek miatt csupán arra vállalkoztunk, hogy a hazai Családbarát Munkahely Díjhoz 
hasonló, az Európai Unió különböző tagállamaiban indult kezdeményezéseket áttekintsük. 
Kiemelt figyelmet fordítottunk azokra az elismerésekre, amelyek valamilyen adatgyűjtésen 
alapulnak. Jelen fejezet elsősorban a KMU Forschung Austria kutatási anyagára támaszkodik 
(heckl–enichlMair–pecher 2010). A különböző kezdeményezéseket az alkalmazott adatgyűjtés 
módszertana alapján csoportosítottuk. 

35   Ugyanez nem mondható el a családbarát helyek hatásméréséről. Az ilyen vizsgálatok száma elenyésző, ráadásul ezek 
a kutatások eltérő társadalmi-gazdasági-kulturális kontextusba ágyazott, eltérő ágazatokra, szolgáltatásokra és szol-
gáltatókra fókuszáltak. Mindezek miatt az ilyen jellegű vizsgálatok elemzésétől és szintetizálásától eltekintettünk. 

36   E vita kitűnő összefoglalóját lásd Kwang–Goodman 2014. 
37  A családbarát munkahelyi intézkedések pozitívumait bemutató kutatásoknak egy összefoglalóját lásd Council of Eco-

nomic Advisers 2015, 193–195.
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3.4.1. Adatgyűjtés – ex post jelleggel
Ide tartoznak azok az elismerések, amelyek a foglalkoztatók felsővezetőinek (jellemzően HR-ve-
zetőinek) a körében gyűjtöttek adatot. Maga az adatfelvétel jellemzően nem szerves része annak 
a folyamatnak, amely keretében elismerést nyer a munkahelyek családbarát működése. A kuta-
tásokra általában egyfajta átvilágítás, auditálás keretében került sor akkor, miután a családbarát 
kezdeményezésről és annak hatásairól az érintetteknek már volt valamilyen tapasztalatuk. 

1) Esélyegyenlőség Díj – Franciaország. A díj odaítélése során az elbíráló szervezet a csalá-
dos munkavállalókat támogató intézkedéseket is figyelembe veszi. A több mint 700 000 
munkavállalót és 46 munkaadót érintő díj hatásairól 2006-ban végeztek felmérést. A vizs-
gálati eredmények alapján elmondható, hogy a díjnak köszönhetően nőtt az adott munka-
helyre álláspályázatot beadó női munkavállalók száma és csökkent a kilépési arányszám. 

2)  Munka és család audit / munka és családbarát egyetem audit – Németország. Az elbí-
rálás során az egyik fontos szempont, hogy a munkaadó a családos munkavállalók számára 
milyen szolgáltatásokat és juttatásokat biztosít. A Hertie Alapítvány által for-profit cégek és 
egyetemek számára 1998 és 2001 óta biztosított szolgáltatás hatásairól 2008-ban készült 
egy kvantitatív adatfelvétel a Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik szer-
vezésében. Az 1000 fő részvételével zajló kutatás keretében egy 21 kérdésből álló, a vég-
eredmény tekintetében 0 és 100 közötti értéket felvenni képes „munka és család index”-et 
alakítottak ki. Az index alkalmazása során kiderült, hogy az auditálásban részt vevő cégeket 
(az auditálásban részt nem vett üzleti szervezetekhez képest) nagyobb tudatosság jellem-
zi a családbarát kommunikáció, a szolgáltatásbiztosítás és a vállalati kultúra terén. További 
elemzések kimutatták, hogy az auditált cégek által meghirdetett állásokra többen jelent-
keznek, a munkatársak motiváltabbak és hatékonyabbak, a hiányzás és a szülési szabadság 
után történő visszatérés költségei pedig alacsonyabbak. 

3)  „TOTAL E-QUALITY” cím – Németország. Az 1997-ban indult kezdeményezés célja a férfi-
ak és a nők közötti munkahelyi esélyegyenlőség elősegítése. A kezdeményezés átvilágítása 
2009-ben, kormányzati háttértámogatással valósult meg. Ennek keretében egy kérdőíves 
adatfelvételre került sor. A kérdéssort kitöltő vállalati vezetők úgy látták, hogy a cím odaíté-
lésének köszönhetően az adott vállalat reputációja javult, a munkavállalók kreativitása és 
(főleg a nők körében) a munkahelyi elégedettség nőtt. További hozadékként azt nevesítet-
ték az érintettek, hogy sor került a belső folyamataik fejlesztésére, átalakítására is. 

A  fentiekben felsorolt kezdeményezéseken túl érdemes figyelembe venni a  European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions felmésérését is (brouGhTon 
2013), amely a  munka és a  család összeegyeztethetőségére fókuszált. A  kérdőíves adatfel-
vétel Franciaországra, Németországra, Olaszországra, Lengyelországra, Svédországra és az 
Egyesült Királyságra terjedt ki, összesen 5000 vezető és a humán erőforrásért felelős mene-
dzser bevonásával. A kutatás eredményei szerint a családbarát munkahelyi intézkedések be-
vezetését több tényező motiválta. A jogszabályi feltételeknek való megfelelés igénye mellett 
a  munkavállalói elégedettség növelését is érdemes megemlíteni; Németország és Svédor-
szág esetében a válaszadók megközelítőleg 93%-a vélekedett így. A megkérdezettek magas 
arányban értettek egyet azzal is, hogy az ilyen jellegű intézkedések a teljesítmény növelése 
(47%–97%), a szakmailag felkészült munkaerő toborzása (48%–93%), a szülők visszaintegrá-
lásának elősegítése (26%–87%) és a betegség miatti távolmaradás csökkentése (21%–77%) 
miatt is fontosak. Ezen információ alapján a családbarát intézkedések pozitív hatásaira kö-
vetkeztethetünk, bár arról sincs információnk, hogy ezt a véleményt szisztematikus mérési 
eredmények birtokában fogalmazták-e meg az érintettek.
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3.4.2.  Adatgyűjtés – ex ante jelleggel
A családbarát munkahelyeket elismerő kezdeményezések közül némelyik előzetes helyzet-
felmérést célzó adatgyűjtésre épít. 

 – Ilyen például a portugál „A legjobb munkahely a női munkavállalásért” cím is, mely-
nek keretében a versenyen induló vállalatok munkavállalói egy online kérdőív kérdé-
seit válaszolják meg. 

 – Hasonló megközelítést vall magáénak az ausztriai „Nő- és családbarát vállalkozások” 
versenye is. A civil szervezetek, helyi és kormányzati szereplők kooperációjában zajló 
kezdeményezés keretében egy tizenegy kritériumból álló, nyilvánosan elérhető és 
átlátható indikátorrendszer alapján döntenek a megmérettetésen részt vevő szerve-
zetek pontszámáról. 

 – Mások hangsúlyosan törekszenek arra, hogy az állapotfelmérést célzó előzetes adat-
gyűjtés különböző adatforrások és adatfelvételi módszerek ötvözésével valósuljon 
meg. Ilyen például a Pozitív Akciók, amely a Luxemburgi Esélyegyenlőségi Minisztéri-
um égisze alatt indult el, s amely a férfiak és a nők esélyegyenlőségének elősegítését 
célozta meg. A kezdeményezés iránt érdeklődő üzleti szervezetek egyfajta helyzet-
jelentés keretében számolnak be az elért eredményeikről. A helyzetjelentéshez nem-
csak interjúk és munkacsoportok szervezésére, hanem egy kérdőíves adatfelvételre 
is sor kerül. A kérdéssort az összese munkavállaló és a vezetőség is megválaszolja. 

 – Hasonló megközelítést vall magáénak a cseh „Az év vállalata – egyenlő esélyek” című 
díj is, amely odaítélésének első lépése egy interjúkon és kérdőíven alapuló adatfelvé-
tel. A kérdéseket ezúttal a versenyen induló vállalatok vezetői válaszolják meg, kitér-
ve olyan témakörökre, mint például a „munka és a magánélet egyensúlyát támogató 
stratégiák és azok megvalósulása”. Ebben az esetben csupán akkor érhető el informá-
ció a díj odaítélésének hatásáról, ha az adott vállalat újra indul a megmérettetésen, 
és így az újabb adatok a korábbi évekkel összehasonlíthatókká válnak. 

 – Az „Esélyegyenlőség a Minőség” című portugál díj a szülési szabadsághoz kapcsolódó 
jogok teljesülését, a családbarát szolgáltatások elérhetőségét, valamint a munka-ma-
gánélet egyensúlyát is értékeli. A cím odaítélésének első lépésében sor kerül a munka-
végzéssel, a képzéssel és a munkafeltételekkel kapcsolatos adatok összegyűjtésére. Az 
értékelőbizottság pontszámokkal értékeli a statisztikai adatokat tartalmazó kérdéssort. 
Ezt követően helyszíni látogatásra kerül sor, ahol az adott szervezet vezetői és munka-
vállalók képviselői interjú keretében járulnak hozzá az adatgyűjtéshez. 

 – A  spanyol Esélyegyenlőségi Minisztérium által indított „Entidad Colaboradora en 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres” kezdeményezés keretében is 
először egy kérdőíves helyzetfelmérés történik meg. Az így nyert információt azon-
ban a munkaadó és a díjat átadó szervezet képviselői közösen értékelik annak érde-
kében, hogy a kérdőíves adatgyűjtést kvalitatív adatokkal támasszák alá. 

A fentiekben bemutatott kezdeményezésekről általánosságban elmondható, hogy a kezdeti 
mérés után további hatásmérésre már nem kerül sor. Beszámolók ugyan elérhetők arról, hogy 
egy versenyben való részvétel eredményeképpen az adott cégek ismertsége és elismert-
sége nő, hogy a fluktuáció és a betegszabadságon lévők száma csökken, s hogy az arculat 
pozitívabb megítélése miatt a munkavállalók elköteleződése nő és lojalitása erősödik. Ezek 
a visszajelzések azonban jellemzően személyes benyomásokon és véleményeken alapulnak. 
Ezért megalapozott, szisztematikus mérés hiányában nincs objektív információnk arról, hogy 
a díjak elnyerése miként hatott az adott cégekre. 
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3.4.3. Monitorozásra építő hatásmérések
A Belgiumban indult „Esélyegyenlőségi Díj” kezdeményezést annak kialakítói folyamatosan 
nyomon követik. Ennek köszönhetően információval rendelkeznek arról, hogy a részt vevő 
üzleti szervezetek képviselői milyen előnyökről (pl. pozitív attitűdváltozásról) és hátrányokról 
(pl. nyomon követésben való részvétel időigényessége) számolnak be. A  nyomon követés 
módszertanáról azonban nem érhető el információ.

Itt érdemes megemlíteni azokat a vállalati politikákat és gyakorlatokat is, melyek folya-
matos nyomon követésre és az adatok vezetői szinten történő visszacsatolására törekednek. 
Ilyen például a  Siemens AG rendszere, melynek köszönhetően visszacsatolásból származó 
adatok támasztják alá, hogy a nők szülés után történő visszatérését a megváltozott vállala-
ti gyakorlat pozitívan befolyásolta (heckl–enichlMair–pecher 2010, 33). Hasonló a PSA Peugeot 
Citroen SA kezdeményezése is, amely automatikus értékelőrendszert alakított ki. A minden 
évben lekérdezett munkavállalói kérdőívek eredményei a rendszerbe való bemeneti adatot 
képeznek (heckl–enichlMair–pecher 2010, 27). A folyamatos nyomon követést azok a mérőesz-
közök is lehetővé teszik, amelyek az üzleti szervezetek által elért társadalmi és környezeti 
hatást mérik (például GRI, Sinzer, Sopact, B Impact Assessment stb.).

3.4.4. Adatgyűjtést nem alkalmazó kezdeményezések
Néhány általunk megismert díj nem törekszik arra, hogy az általa elismert kezdeményezés-
ről szisztematikusan, előre meghatározott módszertan szerint adatot gyűjtsön. Ilyen például 
az izlandi Esélyegyenlőségi Díj, mely elismerésben magánszemélyek is részesülhetnek. A díj 
megítélése során a munkaadók által a családoknak biztosított szolgáltatásokat is figyelembe 
veszik. A francia „Charte de la parentalité en entreprise” kezdeményezés kifejezett célja a csa-
ládbarát szemléletet erősítése. Az ötletgazdák csupán arra törekedtek, hogy egy nyilatkozat 
aláírásával minél több munkaadó jelezze az elköteleződését, de a program keretében adat-
gyűjtésre, értékelésre nem kerül sor.  

3.4.5. Összefoglalás: Nemzetközi családbarát intézkedések és hatásmérésük
Néhány vizsgálat a családbarát munkáltatói gyakorlat hatásait elemezte. Megállapításaik sze-
rint 1) a rugalmas munkaidő, valamint a nagyobb kontrollt és döntési szabadságot biztosí-
tó rugalmas munkavégzési formák pozitív hatással vannak a munkavállalók egészségi 
állapotára (Joyce et al. 2010; halpern 2005). 2) A rugalmasságot biztosító foglalkoztatási for-
mák segítik a munka-magánélet egyensúlyának megteremtését, nagyobb munkavállalói 
elégedettséget eredményeznek, erősítik a munkavállalók elköteleződését és bizalmát, 
teljesítményét, csökkentik a munkahelyi feszültséget, a fluktuációt és a betegség miatti 
távolmaradást (ShaGvaliyeva–yazDaniFarD 2014; cliFTon–SheparD 2004). 3) A kutatási eredmé-
nyek ellentmondásosak a tekintetben, hogy a családbarát intézkedéseknek milyen hatá-
suk van az üzleti szervezetek teljesítményére és profitjára (Ferrer–GaGné 2006; koSSek–ozeki 
1998; preece–Filbeck 1999; heywooD–SieberT–wei 2005; riley–MccloSkey 1997; perry-SMiTh–bluM 
2000; lee–honG 2011).

A családbarát intézkedések hatásairól általános kijelentések csak óvatosan fogalmazhatók 
meg: az intézkedések ugyanis igen változatosak, és azok hatását bonyolult mérni (koSSek–olli-
er-MalaTerre 2013). Már a használt fogalomrendszer sem feltétlenül ugyanazt takarja az egyes 
vizsgált országok, illetve szervezetek tekintetében (kaMerMan 2005), emellett a társadalmi-poli-
tikai-gazdasági-kulturális kontextus, a kulturális sajátosságok is rendkívül heterogének.
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3.5. Nemzetközi minősítési eljárások 
A Heckl és munkatársai által végzett nemzetközi kutatás 2004–2010 között családbarátnak 
értékelt kezdeményezéseket vizsgált (vö. Európai Bizottság és a KMU Osztrák Kis- és Közép-
vállalkozásokat Kutató Intézet – Forschung Austria; heckl–enichlMair–pecher 2010). A  tanul-
mány egy olyan katalógust tartalmaz, amelyben az EU-tagországokban működő összes, nem 
törvényhozói szándékú, nemek közötti egyenlőséget előmozdító kezdeményezés szerepel, 
ezen kívül olyan esettanulmányokat is közöl, melyek multinacionális vállalatok példaértékű 
intézkedéseit részletezik. 

A tanulmány az Európai Unió összes országában vizsgálta a nemek közötti egyenlőséget 
támogató kezdeményezéseket, és 133 elemű listájába az ennek a  szemléletnek megfelelő 
szereplők kerültek (heckl–enichlMair–pecher 2010). A nemek közötti egyenlőség megközelíté-
sén belül a családbarát kezdeményezések abban az esetben kerültek be a listába, amennyi-
ben azok nem a hagyományos családi nemi szerepek fenntartását erősítették. A tanulmány 
országos kezdeményezéseket vizsgált, de régiós és nemzetközi léptékű példákat is említ. 
Ezek közül a németországi „Munka és család” („Audit Beruf und Familie”) díj, valamint a szlo-
vén „Családbarát vállalat díj” („Družini prijazno podjetje”)38 szempontjait mutatjuk be.

3.5.1.  A minősítési eljárások formái 
Az állami intézmények, társadalmi partnerek és egyéb érintettek EU-szerte minősítő eszkö-
zöket fejlesztettek ki a nemek közötti egyenlőség, ezen belül a családbarátság szemléletének 
elismerésére.

 – A védjeggyel való ellátás auditálási folyamatra épülő eljárás. A szervezetek egy ré-
szénél az auditfolyamat a védjegyre jelentkező szervezetek önértékelésén vagy füg-
getlen értékelőbizottság minősítésén alapul. A védjegyek a legtöbb esetben megha-
tározott időintervallumra érvényesek (pl. három évig); ennek leteltével a szervezet 
akkor kaphat újra védjegyet, ha korábbi intézkedéseiben fejlődést, előremutató vál-
tozást tud igazolni. A védjegy elnyerése tehát nem a folyamat végét jelenti, hanem 
olyan vállalást, melyben a  szervezet elkötelezett vállalati kultúrájának hosszú távú 
fejlesztése mellett. 

 – A díjak alkotják messze a legnagyobb elemszámú kategóriát a munkahelyi, nemek 
közötti egyenlőséget támogató minősítési eljárások körében. Általánosságban el-
mondható, hogy a díjak többségét évente ítélik oda, és ezek a díjak különböző cél-
csoportokra vagy tematikákra irányulnak (pl. „családbarát munkahely” vagy „férfiak 
dominálta szektorokban dolgozó nők” díj).

 – A  nyertesek megállapításához két- vagy többlépcsős értékelési rendszert használ-
nak. A pályázók a legtöbb vizsgált esetben első lépésként egy kérdőívet töltenek ki, 
melyet egy bizottság bírál el, majd a következő fordulóban a nyertesek megállapítá-
sához helyszíni szemlére, a vezetőkkel és a dolgozókkal való interjúkra kerül sor. Sok 
esetben a nyertes szervezetek újra jelentkezhetnek a díjra, amennyiben a szemlélet-
formáláshoz továbbfejlesztik vállalásaikat. 

 – A  charták a  nemek közötti egyenlőség vagy a  családbarát szemléletmód melletti 
elköteleződés következő formái. Az aláírók közösen vallott értékeikről nyilatkoznak 
és megállapodnak abban, hogy a  chartába foglalt céloknak és követelményeknek 
megfelelően cselekszenek. Jellemző, hogy a chartákban részt vevők cselekvéseit és 

38  http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/katalog-ukrepov/
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fejlődési vonalát később nem vizsgálja külső szerv. Sok esetben nemcsak vállalatok 
írnak alá chartákat, hanem más érintettek is, például minisztériumok, a  régió kor-
mányai, szakszervezetek és NGO-k. A vizsgált charták a nemek közötti egyenlőség 
szemléletének terjesztésén túl speciális fókuszokkal is rendelkeznek; ilyen például 
a „szülők munkahelyi támogatásáért létrejövő charta” vagy a tudomány és a techno-
lógia területén a nők részvételének növelését célzó charta.

 – A rangsorok kritériumokon alapuló értékelőeljárással létrehozott vállalatok listái, 
melyeket gyakran foglalnak indexbe. A rangsorok között megkülönböztetjük azokat, 
melyek nyilvános adatokat használnak fel (pl. éves beszámolók kivonatait, vállalati 
kommunikációs anyagokat), valamint azokat, melyek a vizsgált vállalatok együttmű-
ködését feltételező adatokra építenek. 

 – Azok a szervezetek, amelyek a nemek közötti egyenlőség témájával kutatás formájá-
ban foglalkoznak, néhány esetben eredménytermékként jógyakorlat-gyűjteményt 
adnak ki. Ennek értelmében a szemléletterjesztésben példaértékű szervezetek intéz-
kedéseit a kutatás keretein belül részletezve publikálják. Ezeknek a gyűjtemények-
nek a célja a tudásmegosztás és mintaállítás (heckl–enichlMair–pecher 2010).

A felsorolt eszközök célja:
 – a jó gyakorlatok disszeminációja;
 – a szervezetek motiválása a hatékony intézkedések átvételére;
 – a szervezet nyilvánosságának kiterjesztése;
 – gazdasági érvek kidolgozása a szemléletformáló intézkedések mellett. 

3.5.2. A sikeres minősítési eljárás szempontjai
A már hivatkozott tanulmány (heckl–enichlMair–pecher 2010) számba veszi a nem törvényhozó 
szándékú kezdeményezések minősítési eljárásainak azon pilléreit, melyek egy sikeres eljárás 
alapjai lehetnek:

 – Rugalmas és testre szabható megközelítés: a  követelmények általános és átfogó 
megfogalmazása, mely később könnyen felosztható alkategóriákra a különböző mé-
retű és profilú cégek eseteire szabva. 

 – Gazdasági, munkaerőpiaci és társadalmi változások figyelembevételével létrehozott 
követelmények. Több kezdeményezésre jellemző, hogy az általános szemléletmó-
don belül az aktuális trendek alapján évente új altémákat fogalmaznak meg. 

 – Fontos elem a könnyen kezelhetőség, hiszen a vállalatok szívesebben vesznek részt 
egyértelmű, könnyű adminisztrációt követelő rendszerben. 

 – A hitelesség és összehasonlíthatóság érdekében alapvető az értékelési rendszer át-
láthatósága: egyértelmű indikátorok, a vállalások rendszeres ellenőrzése éves beszá-
molókkal, az önértékelések független bizottság általi ellenőrzése, a  kiválasztási és 
auditálási folyamat pontos dokumentációja.

 – A minősítési program népszerűsítésével kapcsolatos PR-tevékenység.

3.5.3. A minősítési eljárások kihívásai
A minősítési eljárások során számos nehézség merülhet fel. A leggyakoribb nehézségek kö-
zött tartjuk számon a következőket:

 – Az akadályok között kimagasló probléma a kkv-k bevonásának nehézsége, aminek 
az az oka, hogy a szektorhoz tartozók a legtöbb esetben nem rendelkeznek HR-po-
litikával. 
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 – További nehézség, hogy a minősítési kezdeményezéseket sok esetben önkéntesen 
alapítják, és a potenciális jelentkezők bevonása érdekében a minősítőknek követniük 
kell a vállalati igényeket. Mindeközben ahhoz, hogy a létrehozott minősítési eljárás-
nak magas presztízse lehessen, a pályázók számára magas követelményszintet kell 
állítani (heckl–enichlMair–pecher 2010, 11).

3.5.4.  Összefoglalás: Nemzetközi minősítési eljárások
A családbarátsággal kapcsolatos minősítési eljárásokat módszertani szempontból négy cso-
portra osztottuk: 1) Ex post adatgyűjtés körébe tartoznak azok az elismerések, amelyek 
a foglalkoztatók felsővezetőinek a körében gyűjtöttek adatot; ilyen például az Esélyegyen-
lőség Díj (Franciaország), valamint a Munka és család audit / Munka és családbarát egyetem 
audit és a „TOTAL E-QUALITY” cím (Németország). Ide sorolható még a European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions felmérés, mely szerint a  családba-
rát munkahelyi intézkedések bevezetését a jogszabályi feltételeknek való megfelelés igénye 
mellett a  munkavállalói elégedettség növelése is motiválta. 2) Ex ante adatgyűjtés közé 
tartozik a  „Legjobb munkahely a  női munkavállalásért” díj (Portugália), az ausztriai Nő- és 
családbarát vállalkozások verseny, a Pozitív Akciók (Luxemburg), „Az év vállalata – egyenlő 
esélyek” díj (Csehország), az „Esélyegyenlőség a Minőség” díj (Portugália), valamint a spanyol 
Esélyegyenlőségi Minisztérium által indított „Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportu-
nidades entre Mujeres y Hombres”. Ezekre jellemző, hogy a kezdeti mérés után további hatás-
mérésre már nem kerül sor, emiatt nincs objektív információnk arról, hogy a díjak elnyerése 
miként hatott az adott cégekre. 3) Monitorozásra építő hatásvizsgálatok a Belgiumban in-
dult „Esélyegyenlőségi Díj, a Siemens AG rendszere, a PSA Peugeot Citroen SA automatikus 
értékelőrendszere, valamint egyéb értékelési rendszerek (GRI, Sinzer, Sopact, B Impact As-
sessment). 4) Végül, néhány esetben egyáltalán nincs adatgyűjtés és értékelés, mint az izlan-
di Esélyegyenlőségi Díj, valamint a francia „Charte de la parentalité en entreprise” esetében. 
E minősítési rendszerek tartalma, értéke ezért nehezen ellenőrizhető.

A nemzetközi családbarát minősítési eljárásokat a 2004–2010 között Heckl és munkatár-
sai által végzett nemzetközi kutatás térképezte fel, és azokat a védjegyek, díjak, charták, 
rangsorok, jógyakorlat-gyűjtemények kategóriáiba sorolta. E kutatás alapján a sikeres mi-
nősítési eljárás ismérvei: rugalmas és testre szabható; gazdasági, munkaerőpiaci és társadal-
mi változások figyelembevételével hozták létre; könnyen kezelhető; átlátható; PR-tevékeny-
ség támogatja. A minősítési eljárások nehézségét a kkv-k bevonása jelenti, valamint az, hogy 
a minősítőknek egyszerre kell követniük a vállalati igényeket, miközben a pályázók számára 
magas követelményszintet kell állítani.

3.6. Hazai családbarát minősítések, intézkedések és hatásmérésük

3.6.1. Tanúsítás Magyarországon
Tanúsítókon a családbarát díjakat, címeket osztó állami, önkormányzati és civil szervezeteket 
értjük, auditálókon pedig azokat a cégeket, szervezeteket, amelyek családbarát szervezetfej-
lesztési auditot végeznek, illetve programokat kínálnak, hozzásegítve ezzel az egyes cégeket 
a családbarát szervezetek kialakításához, valamint a tanúsítók által nyújtott díjak, címek el-
nyeréséhez (ez utóbbiak kritériumrendszerei – feltehetően üzleti megfontolások alapján – 
nem minden esetben publikusak). A tanúsítókat és az auditálókat együttesen minősítőknek 
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nevezzük. A következő alfejezetben a tanúsító szervezetek díjazási gyakorlatait és kritérium-
rendszereit vesszük szemügyre.

3.6.1.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) – Családbarát Munkahely pályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2010 óta működteti a Családbarát Munkahely pályáza-
tot. A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító 
munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és a magánélet 
összeegyeztetését, a családi, a magánéleti és a munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

A családbarát program megvalósításának főbb szempontjai kapcsán (EMMI, 2016, 15–16) 
azt találtuk, hogy az alábbi területeken fontos, hogy megjelenjen és érvényesüljön a szerve-
zetnek családbarát módon történő működés iránti elköteleződése:

 – a rugalmas munkaszervezés
 – a szabadságolási eljárások
 – a bérezés
 – a képzések
 – a kisgyerekes szülők támogatása
 – a férfi munkavállalók szülői szerepeinek megerősítése
 – a gyermekek napközbeni felügyelete
 – az idős, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása
 – a juttatások
 – az egyéb szolgáltatások
 – a szervezeti dokumentumok
 – a szervezeti kultúra
 – a szervezeti stratégia
 – a marketing és a kommunikáció
 – a társadalmi felelősségvállalás
 – a humánpolitika
 – a menedzsment

Az EMMI Családbarát Munkahely pályázatában a következő értékelési szempontokat hasz-
nálják:

A pályázatok pontozási szempontrendszere és értékelése (összesen max. 420 pont)

I. A szervezet személyi összetétele (10–15 pont)
 – Hogyan alakul a nemek aránya a hierarchiában (a nők aránya eléri-e a 30%-ot)?
 – Vannak-e részmunkaidősök?
 – Hogyan alakul a nemek aránya a részmunkaidőben foglalkoztatottak között?

II. A dolgozók családi adatai (0–40 pont)
 – Mennyire ismertek a munkáltató előtt a dolgozók családi viszonyai és gondozási kötelezett-
ségei?

 – Kiegyensúlyozott-e a kor szerinti és a családi állapot szerinti megoszlás?
 – Vannak-e nagycsaládosok?
 – Mekkora a kisgyermekesek aránya?
 – Tudnak-e gondozásra szoruló – nem gyermek – családtagokról?
 – Milyen a visszatértek aránya a gyermekgondozás miatt távol lévők között?
 – Közöttük vannak-e atipikus formában dolgozó gyermekesek?
 – Családi adó- és járulékkedvezményt hányan és mekkora összegben vesznek igénybe?
 – Szociális hozzájárulási adókedvezményt hány dolgozó után vesznek igénybe?
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III. Családbarát intézkedések (0–110 pont)

A családbarát intézkedések értékelésének főbb szempontjai, hogy minél több területen, így
 – a rugalmas/atipikus munkaszervezés,
 – a szabadságolási eljárások,
 – a bérezés,
 – a képzések,
 – a kisgyerekes szülők támogatása,
 – a férfi munkavállalók szülői szerepeinek megerősítése,
 – a gyermekek napközbeni felügyelete,
 – az idős, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása
 – a juttatások,
 – az egyéb szolgáltatások,
 – a szervezeti dokumentumok,
 – a szervezeti kultúra,
 – a szervezeti stratégia,
 – a marketing és a kommunikáció,
 – a társadalmi felelősségvállalás,
 – a humánpolitika,
 – a menedzsment

területén is megjelenjen és érvényesüljön a szervezet családbarát módon történő működés iránti 
elköteleződése.

IV. A munkahely családbarát szervezeti kultúrája (0–55 pont)
 – Felismerték-e a munkavállalói hatékonyság és a munka-magánélet egyensúlyának összefüggését?

V. Megvalósítandó családbarát tevékenység (0–200 pont)
 – A megvalósítandó családbarát tevékenység a gyakorlatban mennyiben segíti a dolgozókat 

munkájuk és családi életük összehangolásában?
 – Milyen konkrét előnyökkel jár a munkavállalók és a munkáltatók számára?
 – Megteremti-e a hosszabb távú családbarát foglalkoztatás alapjait?
 – Pénzügyileg kellőképpen megalapozott-e?
 – A szervezet jelenlegi működéséhez képest innovatív elemeket tartalmaz-e?
 – Hány dolgozót és közvetetten hány családtagot érint?
 – Vezetőket és beosztottakat milyen arányban érint az intézkedés?
 – Nyújt-e egyedi megoldásokat a gyermekes munkavállalóknak?
 – A munkavállalók szülői szerepének ellátásához mennyiben járul hozzá nemtől függetlenül?

3.6.1.2. Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom – Az Év Családbarát Vállalata díj 
A Mozgalom Az Év Családbarát Vállalata díjat a szakmai zsűri értékelése alapján olyan vállalatok-
nak ítéli oda, melyek kategóriájukban kiemelkedően fontosnak tartják a kisgyermekes munka-
vállalók támogatását, a gyermekvállalást, a kiegyensúlyozott családi és munkahelyi környezetet, 
valamint jövőbeli céljaik között fontos szerephez jut a családbarát működés kialakítása. A mozga-
lom által díjazott cégek a társadalmi szemlélet, gondolkodás és a közbeszéd formálását is végzik.39

Az Év Családbarát Vállalata pályázatot három kategóriában hirdetik meg: kis-, közép- és 
nagyvállalatok számára:40

1. Az Év Családbarát Vállalata díj: a kategóriagyőztesek nyerik el.
2. Családbarát Vállalat – különdíj: újszerű ötletekért, egyedi megoldásokért járhat.
3. Családbarát Vállalat cím: a zsűri előterjesztése alapján ítélik oda.

39  www.balansz.info
40  http://www.balansz.info/csaladbarat-vallalatok
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A díjat és a címet elnyert vállalatok logót és oklevelet kapnak, melyeket a kommunikációjuk-
ban – brandépítés céljából – használhatnak. A Mozgalom célja, hogy a meglévő jó gyakorla-
tokat széles körben megismertesse, ezért széles nyilvánosságot biztosít az általuk megismert 
és hitelesnek ítélt szervezetek számára jó gyakorlataik bemutatására. A  díj nyertesei közül 
kerülnek ki azok a mentorszervezetek, amelyek szakmai támogatásukkal is segítik ezen gya-
korlatok terjedését.41 

A zsűrizés szempontjai:42

1) A szervezet aktívan foglalkozik azzal, hogy ember- és családbarát kultúrát alakítson 
ki, odafigyel kisgyermekes munkavállalóira;

2) elkötelezett abban, hogy innovatív módon fejlessze családbarát működését, figye-
lemmel van a környező trendekre;

3) saját szektorában példaértékű;
4) a szervezeti kultúrának része a  munka-magánélet egyensúly fenntarthatósága; 

amennyiben erre lehetőség van, él az atipikus vagy rugalmasabb munkaszervezési 
formákkal;

5) a szervezet vezetése interakcióban, kölcsönös információcserében van a munkatár-
sakkal, az innovációkat a lehetőségek mellett az igényekhez igazítja.

3.6.1.3. mtd Tanácsadói Közösség – Sokszínű és Családbarát Szervezet TOP 10
A Sokszínű Szervezet TOP 10 díj az mtd Tanácsadói Közösség által kifejlesztett Sokszínű-
ségi Index eredményén alapul. Ezt az elismerést azok a szervezetek kaphatják meg, amelyek 
a kétévenként megvalósuló mtd Benchmark Kutatás eredményei alapján kiszámított Sok-
színűségi Index alapján a 10 legmagasabb pontszámot érik el. A munkahelyi esélyegyenlő-
ség és sokszínűség tekintetében kifejtett szervezeti teljesítményt a Sokszínűségi Index egy 
nullától százig terjedő skálán osztályozza, ezáltal könnyen összehasonlíthatóvá válnak a szer-
vezetek teljesítményei (lásd 4. táblázat). A Sokszínűségi Index mellett minden alkalommal 
az adott évben aktuális fókusztémában is felmérik a vállalati gyakorlatokat, így alakították 
ki 2013-ban a Családbarát Indexet (munka-magánélet egyensúlya, családbarát intézkedések, 
kisgyermekes szülők foglalkoztatása), mely alapján abban az évben Sokszínű és Családbarát 
Szervezet TOP 10 díjakat ítéltek meg.43

Sokszínűségi Index Pontszám

1) A foglalkoztatottak összetételének sokszínűsége 28

2) Az esélyegyenlőségi politika intézményesültsége 28

3) Az esélyegyenlőséget és sokszínűséget támogató HR-eszközök használata 26

4) Esélyegyenlőséget javító intézkedések és juttatások 16

5) Az esélyegyenlőségi politika jövőbeni fejlesztése 2

Összesen 100

4. táblázat. A Sokszínű Szervezet TOP 10 díjhoz alkalmazott Sokszínűségi Index felépítése (Forrás: https://mtdta-
nacsado.hu/)

41  http://www.balansz.info/csaladbarat-vallalatok
42  http://www.balansz.info/csaladbarat-vallalatok
43  https://mtdtanacsado.hu/
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3.6.2. Auditálók, szervezetfejlesztők
Az alábbiakban olyan szervezeteket ismertetünk, amelyek komplex szolgáltatásokat kínálnak 
munkaadók számára, amik segítségével vállalatukat családbarát munkahellyé alakíthatják.

3.6.2.1.  IFKA 
Az IFKA (Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) az Iparfejlesztési Közalapítvány jogutódja. 
Kipróbált modelljei révén vezet be kísérleti foglalkoztatási programokat. Vállalatfejleszté-
si szolgáltatásokat kínál, családbarát szervezetfejlesztési tevékenységet is végez, s mintegy 
320 vállalatot támogatott a  családbaráttá válásban. A  családbarátság mérésére speciális, 
a magyar sajátosságokat is figyelembe vevő értékelőrendszert és esettanulmányt alkalmazó 
módszertant fejlesztett ki. Az IFKA elemzi és értékeli a családbarát szemlélet megvalósulását, 
elterjedésének ösztönzőit és akadályait, majd országos felmérésekre alapozva visszacsato-
lást ad a munka-magánélet összehangolásában elért hazai eredményekről. E feladat részét 
képezi a  családbarát jó gyakorlatok gyűjteményének kialakítása, melynek célja, hogy szin-
tetizálja és elemezze a családbarát munkaadóknál alkalmazott jó megoldásokat, ezáltal pe-
dig támogassa a  munka-magánélet összhangjára törekvő munkaadókat a  vállalati kultúra, 
a munkaerő- vagy a szervezetfejlesztés területén. Az esettanulmány visszacsatolást ad a szer-
vezet működéséről, lehetőséget nyújt a munkáltatói brand erősítésére, és belépést jelenthet 
a hazai családbarát szakmai körbe.44

Szolgáltatások munkáltatók részére
 – Diagnózis jellegű szolgáltatások: a jelenlegi szervezeti működés értékelése családba-

rát szempontból.
 – Esélyegyenlőségi politika: a vállalat esélyegyenlőségi politikájának összeállítása, felül-

vizsgálata.
 – Esélyegyenlőségi akcióterv és monitoring: esélyegyenlőségi akcióterv és az akcióterv 

megvalósulásának rendszeres időközönkénti monitoringja a szervezetnél.
 – Belső adatbányászat: a kisgyermekes vagy a rugalmas foglalkoztatás tényleges szer-

vezeti helyzetére és akcióira nézve tár fel összefüggéseket a rendelkezésre álló, de 
eddig e célra nem használt adatokból.

 – Lekérdezések, felmérések: célcsoport-specifikus kérdőív összeállítása, lekérdezése, 
elemzése, a kiértékelés elvégzése, a vezetői összefoglaló megírása.

Fejlesztési terv jellegű szolgáltatások
 – Életszakasz-audit: céges kisgyermekes-politika felülvizsgálata célzottan az egyes kis-

gyermekes életszakaszokra vonatkozóan.
 – Benchmarking: foglalkoztatási jó gyakorlatokat, kisgyermekes foglalkoztatási politi-

kát, szervezeti specifikus területeket hasonlít össze más országok, vállalatok, orszá-
gos statisztikák adataival.

 – Munka-magánélet audit: modulárisan, rendszerszemléletben vizsgálja meg a  mun-
ka-magánélet egyensúlyát a szervezetnél.

 – Intern workshop: a  rugalmas foglalkoztatással és a  kisgyermekes munkavállalókkal 
kapcsolatos kérdésekben gyűjti össze, rendszerezi és foglalja össze a szervezeti tu-
dást, a készségeket és az attitűdöt.

Családbarát szervezetfejlesztési szolgáltatások 
 – Kapcsolattartás és információs keret: időkeretes rendszerben online és offline felü-

leten folyamatos kapcsolattartást biztosít a kisgyermekes szülővel (hírlevél, cikkek, 

44   https://ifka.hu/
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blogok stb.), valamint információs központként bármilyen vonatkozó egyéni, specifi-
kus kérdésre válaszol (pszichológia, munkaügy, tb, mentoring típusú stb.). 

 – Gyermekfelügyelet egyéni és csoportos formában: óradíjas alapú és gyermeklét-
szám-alapú, házhoz menő gyermekfelügyelet egyéni és csoportos formában, válla-
lati helyszínen, családi napköziben vagy játszóházban. 

Humánerő-fejlesztési szolgáltatások
 – Extern workshop: élő vállalati példákon és szakembereken keresztül, peer-consulting 

szemléletben osztja meg a működő gyakorlatokat a rugalmas foglalkoztatás és a kis-
gyermekes munkavállalói politikák terén. 

 – WLB-megoldások: a munka-magánélet összeegyeztetésének módszereit, munkálta-
tói támogató eszközeit ismerteti sok vállalati példával és szimulációval. 

 – Rugalmas foglalkoztatási tréningek: az atipikus és rugalmas foglalkoztatási formák be-
vezetését, feltételeit mutatja be vállalati példákkal és szimulációkkal. 

 – MUKI kávéház: a cég/cégek dolgozóival együtt 2-2,5 órás tematikus beszélgetés az 
adott életszakasz munka-magánélet kérdéseiről. 

 – Egyéni karriermentoring, MUKI-szaktanácsadás, állásközvetítés, mentorálás.

3.6.2.2. ProLabora Kft. 
A ProLabora Kft. a klasszikus HR-tanácsadói tevékenységet a külföldön már elismert, évtize-
des múltú Munka és Család Audit eszközével egészíti ki. 

• Munka és Család Audit 
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából a TÁMOP 1.3.1./3.2 alprojektje keretében a Pro-
Labora alakította ki a Munka és Család Audit hazai, egységes módszertanát. Az audit célja 
elősegíteni a munka és a magánélet összeegyeztetését, növelve a dolgozók elégedettségét, 
motiváltságát és elkötelezettségét. Alapprogramja ezt a célt a munka és a család viszonyára 
ható területek vizsgálatán keresztül éri el, bővített programja pedig egy teljes dolgozói elé-
gedettségnövelő programnak felel meg. A Munka és Család Audit elvégzésével a szervezeti 
gyakorlat alapján indokolt és a  szervezeti igényeket tükröző fejlesztési célokat határoznak 
meg. A Munka és Család Audit rendszere összekapcsolódik a Családbarát Munkahely Díj pá-
lyázati rendszerével. A  hosszú távon elérni kívánt cél, hogy olyan vállalkozások pályázhas-
sanak a díjra, akik igénybe vették a Munka és Család Auditot. A ProLabora szerint a Munka 
és Család Audit tanúsítvány kezdetben előnyt jelenthetne, később pedig a  díjhoz pályázati 
előfeltételként funkcionálhatna.45

• Az audit lépései:
Az auditorok helyszíni vizsgálatokon keresztül, kis csoportos megkérdezések segítségével 
ismerik meg a vállalat helyzetét. Az audit eszközei: személyes interjúk, kis csoportos problé-
mafeltáró beszélgetések, munka és család kérdőív, valamint a dolgozói elégedettség mérése.

1. Tájékoztató megbeszélés
  A tájékoztató megbeszélésen az auditorok ismertetik a vállalat vezetőivel és a pro-

jekt felelőseivel az audit célját, valamint a lebonyolítás részleteit, idő- és erőforrá-
sigényeit. Az auditorok munkáját segítő reprezentatív munkacsoport felállítására is 
sor kerül.

2.  Helyzetfeltárás

45  Az audit segítségével kialakított fejlesztési programmal Családbarát Munkahely címet nyertek: Északdunántúli Vízmű 
Zrt. (2011), Budapest XVI. kerület Önkormányzat (2011), Arkon Zrt. (2012), British Telecom (2012), Északmagyarországi 
Vízmű Zrt. (2012), Dorsum Zrt. (2013), NAKVI (2013).
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  A  helyzetfeltárás részletes kritériumrendszer alapján történik. A  vállalat minden, 
a munkahelyi és a munkahelyen kívüli élet kapcsolatára befolyással lévő rendelkezé-
sének vizsgálatára kiterjed; a bővített program esetében az egyéb elégedettségnö-
velő tényezők feltárására is. 

3.  Helyzetelemzés
  A  vállalatnál tapasztalt gyakorlat megismerését követően az auditorok részletes 

helyzetelemzést készítenek az egyes területeken tapasztalt jellemzőkről.
4.  Fejlesztendő területek kijelölése
  Az auditorok megismertetik a projektbe bevont dolgozói csoportot a kapott eredmé-

nyekkel, és e csoportot segítik a fejlesztésre alkalmas területek meghatározásában.
5.  Célok meghatározása
  A vállalat vezetősége meghatározza a fejlesztések érdekében végrehajtandó konkrét célokat. 

A célok kitűzését követően a vállalat megkapja a Munka és Család Audit Alaptanúsítványt.
6.  Fejlesztés
  A vállalatnak egy éve van a munka és a család kapcsolatát segítő kitűzött célok meg-

valósítására. Ez idő alatt az auditáló cég munkatársai figyelemmel követik, igény sze-
rint segítik a vállalatot a megvalósításban.

7.  Reaudit
  Az év leteltével reauditálást végeznek. Meggyőződnek a fejlesztések eredményessé-

géről, és átadják az elismerésül szolgáló Munka és Család Audit Tanúsítványt.

3.6.2.3. Szimbiózis Alapítvány
A Szimbiózis Alapítvány 1999-ben jött létre. Peremhelyzetű sérült emberek oktatását, neve-
lését, társadalmi integrációját támogatja, olyanokét, akik hátrányos helyzetükből saját erejük 
révén képtelenek kikerülni, így külső segítségre szorulnak. A családbarátság vonatkozásában 
célja egy tág spektrumú intézkedési portfólió bevezetése, a pozitív családbarát szemlélet el-
terjesztése és a családbarát munkahely jó gyakorlatainak megosztása. Az alapítvány munka-
társai tudatos vezetési és személyzeti politikával, tervezett intézkedésekkel és a szervezeten 
belüli kommunikáció segítségével igyekeznek megtalálni a család és a munka összehangolá-
sának lehetőségeit (SziMbióziS alapíTvány é. n., 3–10). 

A család és a munka összehangolásának elemei:
Rugalmas munkavégzés: otthoni munkavégzés, távmunka lehetősége, ami laptop vagy 

táblagép beszerzésével valósítható meg. A távmunkakörök és a részleges távmunka-lehető-
ségek (pl. heti egy-két nap) kidolgozása, illetve az ezekhez kapcsolódó feladatok személyre 
szabottak lesznek.

Rugalmas munkaidő: szabályozzák a rugalmas munkarendet (pl. a munkaidő önkéntes 
beosztása, rugalmas munkakezdés/ befejezés). 

Részmunkaidő: jelenleg is meglévő gyakorlat. Ennek alkalmazását a megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók igényei alapján alakították ki. 

Megosztott munkakör: a  következő szervezeti stratégia alkotásakor határozzák meg 
a „job sharing” munkaköröket, illetve a tervezett fejlesztési munkaköröket, melyeket két rész-
munkaidős munkavállaló, a váltótársak együttesen betölthetnek (munkakör-/állásmegosztás). 

Női munkavállalók: visszavárják a gyermeket vállaló munkavállalóikat (az aktuális év-
ben is). Azon női munkavállalók számára, akik GYES-en vagy GYED-en vannak, illetve akik 
átmenetileg beteg gyermeküket vagy más hozzátartozójukat ápolják, munkahelyi kapcsolat-
tartási és információs rendszert vezetnek be.  
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Női karrierlehetőségek: szervezetük élen jár a női karrierlehetőség biztosításában, a je-
lenlegi felső vezetés tagjai is gyermekes anyák. Céljuk az eddigi gyakorlat megtartása. 

A gyermekek iránti elkötelezettség: szolgáltatási központjukban játszósarok kialakítását 
tervezik. Ez a kisgyermekes munkavállalók és a szolgáltatásukat igénybe vevő, fogyatékosság-
gal élő gyermekeket nevelő családok (napi átlag 40 család) szükségleteit elégíti ki. Rehabilitá-
ciós majorságuk ad helyszínt a gyermekes családok kikapcsolódásához. Szabadtéri interaktív 
játszóudvar kialakítását, valamint kerti grillező és fedett parti étkező kialakítását tervezik. Ezeket 
munkavállalóik a  családjukkal szabadidejükben ingyenesen vehetik igénybe. A  létesítményt 
a hátrányos helyzetű családok számára is ingyenesen elérhetővé kívánják tenni.

A motiváltság növelése: céges rendezvények (karácsonyi, húsvéti családi programok), 
továbbképzések és külföldi tanulmányutak biztosítása.

3.6.2.4. mtd Tanácsadói Közösség 
Az mtd Tanácsadói Közösség két szervezetet takar. Az mtd Tanácsadó Kft. speciális, a mun-
kahelyi jóllétet, a munkavállalói elkötelezettséget és a szervezeti élmény, boldogság előmoz-
dítását célzó szervezetfejlesztési, HR-tanácsadási és -képzési tevékenységet végez. Az mtd 
Tanácsadói és Vállalati Közösség Egyesület a közösségépítésre és a társadalmi szemléletfor-
málásra fókuszál. Az egyesület keretében kutatásokkal, a jó gyakorlatok megosztását is célzó 
szakmai rendezvényekkel és a Sokszínű Szervezet TOP 10 díjjal támogatják a munkaerőpia-
con hátrányban lévő személyekre nyitott, befogadó szervezeti kultúrák kialakulását és elter-
jedését.46 A Közösség 2008-ban alakult; alapítói magánszemélyek, akik az üzleti életben szer-
zett tapasztalataikat az együttműködésen alapuló társadalmi változások érdekében kívánják 
hasznosítani.47

Az mtd a munka-magánélet harmóniájának elősegítése érdekében az alábbi szolgáltatá-
sokat kínálja:48

 – Munka-magánélet helyzetfeltárás, stratégiai tervezés.
 – Vállalati képzések a munka-magánélet egyensúlya témában.
 – Szemléltető vállalati jó gyakorlatok bemutatása.
 – Vezetői elköteleződés katalizálása.
 – Munkakörök átvilágítása, újragondolása.
 – Atipikus foglalkoztatási tanácsadás.
 – Toborzás-kiválasztás támogatása.
 – Kismama/kispapa-mentoring.
 – Coaching-, karrierkonzultáció.
 – Kommunikáció támogatása.

3.6.2.5. Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Balansz Partnerségi Programja 
A továbbiakban a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Balansz Partnerségi Program-
ját mutatjuk be, amely a családbarát szemléletet kívánja meghonosítani a foglalkoztatásban.

A Balansz Partnerségi Program célja, hogy egyre több munkaközösség váljon családbaráttá, 
s hogy a munkáltatók figyeljenek a családbarát szemléletre, és azt építsék be CSR-stratégiájukba. 
Az is cél továbbá, hogy vállalati példákon keresztül a megfelelő vezetői szemlélettel támogatott 

46  A nyertes vállalatok: Citibank Magyarország, Hewlett-Packard Magyarország Kft., Jabil Circuit Magyarország Kft., K&H 
Bank Zrt., Magyar Telekom Nyrt., Nestlé Hungária Kft., Nyírségvíz Zrt., Provident Pénzügyi Zrt., Unilever Magyarország 
Kft., Rati Kft. (Sokszínű Szervezet TOP 10 kkv különdíj).

47  https://mtdtanacsado.hu/
48  https://mtdtanacsado.hu/kismama-reintegracio/
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jó gyakorlatokat minél többen ismerjék meg. A Mozgalom szervezésében programok, tréningek, 
találkozási lehetőségek állnak a Programban részt vevő szervezetek rendelkezésére.49

A Balansz Partnerségi Program együttműködő partnerei: mtd Tanácsadói Közös-
ség, ProLabora Kft., Coaching Team, Karrier Műhely, Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom HR-szakértői.

A Program keretében a Mozgalom HR- és tanácsadói területen dolgozó szakemberei az aláb-
biakban nyújtanak segítséget:

 – A Programban részt vevő szervezetek számára szakmai tanácsadást nyújtanak a csa-
ládbaráttá válás elérésében.

 – A családbaráttá vált szervezeteket segítik a továbbfejlődésben.
 – Monitoringtevékenységet folytatnak a családbarát munkahelyek tekintetében.
 – Lehetőséget teremtenek a családbarát szemléletű vagy azzá válni szándékozó válla-

latok számára a találkozásra, teret adva ezzel a jó gyakorlatok megosztásának.
 – Családbarát Vállalat Mentorszervezetek

A Mozgalom Balansz Partnerségi Programjában 2016 óta adományozza a Családbarát Vállalat 
Mentorszervezet címet. A partnerségre a Mozgalom vezetése hívja meg a vállalatot az alábbi 
szempontok figyelembevételével:

 – A szervezet emberarcú és családbarát szervezeti kultúrája példaértékű; a vállalat ve-
zetése elkötelezett ennek fenntartása és fejlesztése mellett.

 – A vállalat erőfeszítéseket tesz, hogy a családbarát jó gyakorlatok elterjedjenek Ma-
gyarországon, és ebben együttműködik a Mozgalommal a Programban.

 – A Családbarát Vállalat Mentorszervezet partnerség tagdíjhoz vagy támogatói ado-
mányhoz nem köthető, azzal meg nem szerezhető. A  Családbarát Vállalat Men-
torszervezet cím adományozásával a  Mozgalom az ember- és családbarát kultúrát 
teremtő kiemelkedő szakmai teljesítményt, a példaértékű, felelős munkáltatói sze-
repvállalást ismeri el.

Mentorvállalatok: Arkon Zrt., Fornax ICT, General Electric, Magyar Telekom, Sonrisa Kft., 
Webstar Csoport Kft.

A távmunkát a cégek más-más formában alakítják ki, igazodva az üzleti célokhoz, a szabályo-
zási környezethez, a munkafolyamatokhoz és egyéb sajátosságokhoz. A távmunka bevezetése 
szakszerű tervezést igényel, amelybe be kell vonni a jövőbeni távmunkások funkcionális vezetőin 
kívül több terület szakértőjét is, különösen az informatika, a HR, a jog, az adóügy és az oktatás 
területéről. A távmunkavégzés bevezetése előtt felmérés és részletes tervezés szükséges.

Példaértékű munkáltatók a kötetlen munkarend kapcsán:
Mentorvállalatok: K&H, GE, Magyar Telekom, Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány.
Referenciavállalatok: Webstar, Bringóhintó Kft., Ateknea.
A kötetlen munkarend olyan munkakörök esetén alkalmazható, ahol a munkaidő lega-

lább felét magának osztja be a munkavállaló A Munka törvénykönyve szerint kötetlen mun-
karend esetén a  munkáltató a  munkaidő beosztásának jogát a  munkavégzés önálló meg-
szervezésére tekintettel a  munkavállaló számára engedi át. Ez bizalmi viszonyt feltételez, 
ahol a teljesítmény mérőfoka az eredmény, nem pedig a munkaidő kitöltése. Projekt jellegű 
tevékenység, vezetői pozíciók, adminisztratív tevékenység, szellemi alkotómunkát végző kol-
légák esetében előnyös, és az adminisztráció csökkenésével is számolhatunk.

49  http://www.balansz.info/
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Kismama, Kispapa Reintegrációs Program 
Mentorvállalatok: K&H, GE, Magyar Telekom.
A reintegrációs programok a gyermek mellől visszatérő kollégákat segítik a céghez való 

gyors és hatékony visszatalálásban. Ezzel vonzó képet igyekeznek mutatni a vállalatról, kü-
lönösen a fiatal munkavállalók felé. Ha a be- és a visszafogadás a szervezeti kultúra része, és 
megvannak ennek sémái, a szervezet hosszabb távolmaradás esetén is könnyen ad jó vála-
szokat. Egy ilyen rendszer költségmentesen is felépíthető (de a büdzsé erejéig IT-beruházá-
sok, ajándékok és támogatások, szülői és nevelési-tanácsadási tréningek adhatók), emellett 
a kapcsolattartó és a mentor kolléga idejéből is minimális ráfordítást igényel. A megvalósítás 
független a vállalat méretétől, az intézményesülés mértéke viszont méretfüggő.

A reintegrációs programok szokásos elemei
 – Az aktív állományból hosszabb időre kieső kollégák újraintegrálása az elengedéssel 

kezdődik (időzítés, a távozás bejelentése, a munka leadása).
 – A kolléga búcsúztatása ünnepélyes keretek között is történhet.
 – Dedikált kapcsolattartó kijelölése a személy mellé (akár egy kolléga vagy vezető HR-es). 
 – Megemlékezés a baba születéséről (babakelengye, babahíradó, juniorok fala).
 – Információs csomag összegyűjtése és átadása (információs füzet a  juttatásokról, 

a  gyermeknevelésről; a  vállalati pszichológus tanácsadása, több kolléga esetén 
a kapcsolattartás írott formája – hírlevél, Facebook-csoport, intranetfelület, blog).

 – Időnként találkozók szervezése (klubesemények).
 – Meghívó vállalati eseményekre.
 – Vállalati képzésen való részvétel lehetősége (esetleg online tréningek szervezése).
 – Visszatérés előtt mentor kijelölése (ideális egy korábban visszatért kolléga).

A Mozgalom a családbarát munkahely kialakítása érdekében az említettek mellett az alábbi 
eszközöket ajánlja a munkáltatók és a munkavállalók figyelmébe:50 

1) Munkaidővel kapcsolatos intézkedések
 1/1. rugalmas munkaidő
 1/2. részmunkaidő
 1/3. csökkentett munkaidős nap vagy heti egy szabadnap, cserébe a hét többi napján 

ledolgozott hosszított munkanapért
 1/4. csökkentett munkaidő, csökkentett munkabérért

2)  Szabadságolással kapcsolatos intézkedések
 2/1. a törvényes minimumnál hosszabb szülési szabadság kiadása az anyának
 2/2. apaszabadság kiadása, amely a  gyermek születése után pótszabadságként jár  

az apának
 2/3. családtag gondozására kiadott szabadság
 2/4. szabadság kiadása a munkavállaló igényeinek figyelembevételével
 2/5. váratlan családi esemény miatt a munkavállaló elengedése

3)  A munkahely megtartásában való segítség hosszú hiányzás során
 3/1. folyamatos kapcsolattartás a munkától való távollét alatt
 3/2. a munkahelyen zajló eseményekbe (pl. értekezlet, továbbképzés, rendezvé- 

nyek) történő bevonás a távollét alatt
 3/3. fokozatos visszatérés biztosítása (pl. részmunkaidő, távmunka)
 3/4. nem tipikus foglalkoztatás (pl. részmunkaidő, rugalmas munka, távmunka)
 3/5. sajátos kompetenciafejlesztés kifejezetten kismamáknak

50  http://www.balansz.info/csaladbarat-munkahely
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 3/6. a munkahelyre való visszaintegrálást segítő komplex program hosszabb távol 
lét után

4)  Tanácsadás és tréningek
 4/1. szakmai tanácsadás
 4/2. személyes/családi tanácsadás
 4/3. tréningek a családi életet érintő kérdésekben
 4/4. tréning a családi élet és munkahelyi teljesítmény sikeres összehangolásához  

(work-life balance)
 4/5. idő- és stresszkezelő tréningek
 4/6. tréning a női és a férfi munkaerő eltérő munkastílusáról
 4/7. családos munkavállalók segítése óvodákról és iskolákról begyűjtött informáci- 

ókkal
 4/8. családos munkavállalók segítése begyűjtött helyi információkkal (idősgondozó,  

gyermekmegőrző szolgálat, megváltozott képességűeket foglalkoztató intéz- 
mények, információ a környező óvodákról, iskolákról stb.)

 4/9. közösségi programok szervezése (pl. baba-mama klub, közösségfejlesztés)
5)  Gyermekmegőrzés (akár vállalaton belül, akár szerződés útján külső intézménnyel)

 5/1. gyermeksarok játékokkal arra az esetre, ha egy kollégának egy napra be kell  
hoznia a gyermekét a munkahelyre

6)  Gyermekneveléshez nyújtott támogatások (pl. születési, beiskolázási támogatás, 
ösztöndíjak)

7)  A  munkavállalók gyermekeinek eljuttatása a  nevelési, oktatási intézményekbe (pl. 
vállalati busszal)

8)  Életbiztosítás
9)  Balesetbiztosítás
10) Egészségmegőrzési terv a munkavállalók és családtagjaik számára
11) Gondoskodó elbocsátás (outplacement) az átszervezések miatt leépített munkavál-

lalók számára
12) Nyugdíjazási terv
13) Cafeteria

3.6.3. Hatásmérés Magyarországon
Az előző alfejezetekben bemutattuk a  nemzetközi és a  hazai gyakorlatokat a  családbarát 
rendszerek, eszközök és minősítések tekintetében. A családbarátságot támogató beavatko-
zások hatásvizsgálatáról kevés információ áll rendelkezésre. Ahogy azt a Fehér könyv a gyer-
meket vállaló és nevelő családokról, 2014–2020 című stratégiai dokumentum is megfogalmazta: 
„valamennyi beavatkozási terület esetében általános veszélyként érzékeljük a visszacsatolási 
rendszer hiányosságát, amely a megfelelő monitorozás nélkülözhetetlen feltétele. […] Nincs 
pontos képünk arra vonatkozóan, hogy a  támogatások mekkora részét érik el a  leginkább 
rászorultak, továbbá, hogy akiket elér, ott milyen hatásosság a jellemző” (EMMI 2014). Ez az 
információhiány tipikusnak mondható annak ellenére, hogy néhány területen már sor került 
kitűnő hatásvizsgálatok lebonyolítására. 

Kiemelhetők a  foglalkoztatás mérőszámait javító munkaerőpiaci programok (Scharle et 
al. 2013; cSereS-GerGely 2011; cSoba–naGy 2011; köllő–Scharle 2011; kabai–néMeTh 2011; cSereS-Ger-
Gely–Scharle, 2011; huDoMieT–kézDi 2008) vagy éppen a különböző szociális szolgáltatások és 
juttatások (például kerTeSi–kézDi, 2009; cSereS-GerGely–Scharle 2009) hatására fókuszáló kutatá-
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sok. Az ezek keretében vizsgált programok azonban nem kifejezetten a családok támogatá-
sa céljából valósultak meg, emiatt az említett hatásvizsgálatok fókuszában sem kifejezetten 
a gyermeket nevelők és a családok álltak, hanem például a munkanélküliek, a munkaerőpi-
acról más módon kiszorult potenciális munkavállalók vagy éppen a halmozottan hátrányos 
helyzetű családok 3–4 éves korú gyermekei.

A családbarát munkahelyeket tanúsító cégek meghatározott indikátorrendszerek alapján 
adnak ki tanúsítványt (lásd a „Nemzetközi minősítési eljárások” és „A családbarátság hazai jó 
gyakorlatai” című alfejezeteket). Arra vonatkozóan viszont nem érhető el hazai kutatási evi-
dencia, hogy a családbarát munkahely kialakítása pontosan milyen hatással jár: például egy 
ilyen átalakítás hogyan hat a  munkavállalók elköteleződésére, lojalitására, időbeosztására 
vagy éppen a munkahely és a magánélet közötti konfliktusokra. Ugyancsak nem érhető el in-
formáció arról, hogy a családbarát hellyé válásnak milyen hatásai lesznek az adott minősítést 
elnyert szolgáltatás működésére, például a profitjára, a szolgáltatást igénybe vevők számára 
vagy éppen az azt igénybe vevők elégedettségre. 

3.6.3.1. Hazai kutatások a családbarátság témakörében
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 2016-os országos kutatása (hároM királyFi, há-
roM királylány 2016) a munkaadók (n = 82 fő) és a munkavállalók (n = 586 fő) részmunkaidős 
foglalkoztatással kapcsolatos attitűdjeire fókuszált. A vizsgálat kimutatta, hogy mind munka-
adói, mind munkavállalói oldalon lenne igény és nyitottság a részmunkaidős foglalkoztatás-
ra. A kutatás válaszadói szerint mindez a munkavállalók számára nyújtana könnyebbséget és 
a munkaadók iránti elköteleződést is nagymértékben növelné. Az eredményekből például 
kiderül, hogy a részmunkaidős foglalkoztatást nem biztosító munkahelyek válaszadóinak kö-
zel kétharmada szerint ennek a formának a bevezetése teljes mértékben segítené az életét. 
A kutatók arról is beszámolnak, hogy a megkérdezettek 64%-a szerint mindez a cég iránti 
elköteleződésüket is teljes mértékben növelné. Ez a vizsgálat azonban nem tekinthető hatás-
mérésnek, hiszen nem egy már megvalósult beavatkozás hatásait méri fel, mindössze a jövő-
ben esetlegesen elérhető részmunkaidős foglalkoztatási lehetőséggel kapcsolatos vélemé-
nyekre kérdez rá.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. által kiadott Nők a munkahelyen, munka és magánélet ösz-
szeegyeztetése (erDélyi–SiMon 2010) című kiadvány az európai piaci szektort érintő kutatások, 
beszámolók és jó gyakorlatok alapján tesz megállapításokat a munkahelyi esélyegyenlőség 
vonatkozásában. A kutatók ez alapján (többek között) kijelentik, hogy a társadalmilag felelő-
sen gondolkodó cégek vonzóbbak a munkavállalók számára,51 és az is elmondható, hogy „a 
dolgozói elégedettség 60%-os mérték felett a tapasztalatok szerint már a gazdasági muta-
tókban is tükröződik, így közvetlen eredményeket is hoz” (erDélyi–SiMon 2010, 7). 

Itt fontos megemlíteni a  Jól-Lét Közhasznú Alapítvány által kiadott Biztonságos váran-
dósság, biztonságos munkahely című tanulmányt is (2012), amely részletesen ismerteti a mun-
kahelyi pszichoszociális kockázatokat. A szerzők részletesen bemutatják a stresszkutatások 
módszertani hátterét, magyarországi történetét és fő eredményeit. Ezt követően a kutatók 
arról a vizsgálatról számolnak be, amely a várandós munkavállalókat érő pszichoszociális koc-
kázatokra fókuszált. A 15 HR-vezető és 15 várandós munkavállaló bevonásával zajló interjús 

51  Itt érdemes megjegyezni, hogy a munkahelyek családbarát arculata kétségtelenül vonzóbbá teszi a cégeket a munkavál-
lalók számára. Azonban ez a vonzerő háttérbe szorul más adottságok, például a juttatások, a munkahelyi légkör, a mun-
kaadó által biztosított munkaeszközök vagy éppen a vezetés stílusa mellett. A Farkas Ferenc és munkatársai által végzett 
kutatás szerint ugyanakkor a munka jellege – ideértve azt is, hogy a munka és a magánélet egyensúlya kialakítható – 
a cég arculatánál fontosabb motivációs tényezőként jelenik meg a munkavállalók körében (FarkaS et al. 2013).
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vizsgálat azonban csupán helyzetleírást nyújt, azaz nem törekszik arra, hogy konkrét beavat-
kozások hatásait mérje fel. Az Alapítvány egy másik vizsgálata (FerTeTicS 2009) az anyabarát 
vállalati politikákat és gyakorlatokat tekintette át. A HR-vezetők bevonásával zajló vizsgálat 
elsősorban interjúkra épült, de a nemzetközi és a hazai szakirodalom áttekintésére, valamint 
vállalati adatlapok és dokumentumok (például etikai kódex, esélyegyenlőségi terv, fenntart-
hatósági jelentés stb.) elemzésére is sor került. A  kutatók olyan Magyarországon működő 
vállalatokra voltak kíváncsiak, amelyek több mint 50 fő alkalmazottal rendelkeznek. Végül 
összesen 33 fővel készült interjú. A legfőbb megállapításokat tartalmazó összefoglaló szerint 
„a cégeknél ugyanis nem jelenik meg tényleges elvárás vagy mérési igény az intézkedések 
gazdasági előnyeit illetően, legtöbb esetben egyáltalán nem mérik a belső szociális intézke-
dések hatásait” (FerTeTicS 2009, 7). Az interjúalanyok a családbarát intézkedések üzleti haszna 
kapcsán továbbá hangsúlyozták, hogy „hogy nincsen olyan teljesítményértékelő rendszer 
a vállalatoknál, olyanfajta kontrollingrendszer, amely mérné bizonyos intézkedések közvet-
len és közvetett hasznát, nem beszélve a közép és hosszú távú előnyök mérésének hiányá-
ról” (FerTeTicS, 2009, 132). Mindezek miatt „elsősorban becsléseken, hiedelmeken, személyes 
meggyőződéseken alapulnak a HR-vezetők és más vezetők megítélései és nyilatkozatai arra 
vonatkozóan, hogy vajon valaminek van-e vagy nincsen tényleges üzleti haszna” (FerTeTicS 
2009, 135).52 A kutatási eredményeket összefoglaló szakértő ugyanakkor hangsúlyozza, hogy 
a szociális jellegű intézkedések adatokon alapuló értékelése csak közép és hosszú távon va-
lósulhat meg – a vállalatok teljesítményértékelése azonban sokszor csak rövid távon zajlik. 

A Fővárosi Esélyegyenlőségi és Módszertani Iroda műhelyének kiadványában a szerzők 
(kolTai–vucSkó 2007) az esélyegyenlőségi tervvel kapcsolatos kutatási eredményeket ismer-
tetik. Ezt a beszámolót azért tartjuk fontosnak kiemelni, mert az akkori szabályozás szerint 
az esélyegyenlőségi tervek a gyermeket nevelő munkavállalók foglalkoztatási kereteit és az 
esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó intézkedéseket is tartalmazták. A kutatásba bevont 
51 vállalat közül 21 gondolta úgy, hogy az esélyegyenlőségi tervnek köszönhetően általános 
hangulatjavítás történik. 17 üzleti szervezet úgy vélekedett, hogy a dolgozók lojalitása erősö-
dik, míg 10 válaszadó úgy gondolta, hogy a cég hatékonysága erősödik (kolTai–vucSkó 2007, 
6). Ebben az esetben sem találunk azonban arra vonatkozó információt, hogy a kutatás részt-
vevői valamilyen adat vagy mérési eredmény alapján fogalmazták volna meg véleményüket. 

Végül fontos rámutatni a munka és a család összeegyeztetésére fókuszáló vizsgálatokra 
is. Ezek elméleti háttere és áttekintő összefoglalása elérhető például Mihálka Mária cikkében 
(2017). A szerző a munka-család interferencia mérése kapcsán hazai empirikus kutatásokat is 
idéz (Molnár 2014; kiSS–cSillaG –SzilaS 2012; áDáM 2008), rámutatva arra, hogy a munka-család 
és a család-munka konfliktusok milyen más tényezőkkel (például elégedettség, szervezeti el-
köteleződés, munkahelyi terhelés, munkahelyi klíma, családba való bevonódás, a gyermekek 
száma, szomatikus és pszichés morbiditás stb.) vannak ok-okozati viszonyban. 

Tanulmányunk hatásmérésfókusza miatt érdemes további hazai empirikus adatgyűjté-
seket is kiemelni. Például Sebők Csilla vizsgálata (2014) a jövedelemszerző munkavégzés és 
a családi kötelezettségek közötti konfliktus, illetve egyensúly témakörét elemzi (elsősorban 
időszemléleten alapuló dimenziókra fókuszálva), Makra Emese, Farkas Dávid és Orosz Gábor 

52  Az objektív mérőszámokon és adatokon alapuló hatásmérés hiányára vállalati beszámolók alapján is következtethe-
tünk. Itt csak azt a beszámolót emeljük ki, amely egy, az atipikus foglalkoztatást és a családbarátságot népszerűsítő ci-
vil szervezet honlapján érhető el. A vállalat képviselője ebben az anyagban úgy nyilatkozik, hogy a rugalmasabb foglal-
koztatási forma bevezetése a munkavállalói lojalitást erősítette, míg a munkahely és a magánélet közötti feszültséget 
csökkentette. A szerző következtetését azonban mindössze két, az adott cégnél dolgozó munkavállaló beszámolója 
alapján tette meg, adatokon alapuló hatásmérésre nem került sor. 
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kutatása (2012) pedig a munka-család konfliktus kérdőív magyar validálása kapcsán fogal-
maz meg következtetéseket. Fontos megemlíteni, hogy ezeknek a vizsgálatoknak egy része 
leíró jellegű – azaz nem törekednek a beavatkozások hatásának feltérképezésre –, más részük 
pedig ugyan törekszik ok-okozati kapcsolatok kimutatására, azonban ezt nem konkrét be-
avatkozások kapcsán teszi, ezért nem tekinthető hatásmérésnek. E vizsgálatok eredményei 
inkább a családbarátságot támogató beavatkozásokat alapozhatják meg, azok kiindulópont-
jai lehetnek.  

Láthatjuk tehát, hogy a családbarátsággal kapcsolatos hazai kutatások elsősorban leíró 
jellegűek, és a családbarátság egy-egy szeletére, leginkább a család és a munkahely közöt-
ti egyensúly megteremtésére fókuszálnak. Alapvetően megállapíthatjuk – Jakab Zsuzsanna 
nyomán –, hogy a család és a munkahely közötti egyensúly megteremtésére törekvő vállala-
toknál növekszik az eredményesség és a versenyképesség, mivel a dolgozók bizalma nő, míg 
a stressz, a  feszültség, a betegség miatti távolmaradás és a fluktuáció csökken (Jakab 2010, 
143). A definíció szerinti hatásmérések azonban igencsak hiányosak a területen.53 

3.6.4. Összefoglalás: Hazai családbarát minősítések, intézkedések és hatásmérésük
Az alfejezetben képet adtunk a magyarországi családbarát minősítési – tanúsítási és auditálá-
si – gyakorlatokról. A családbarát tanúsító szervezetek közül az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma (EMMI) Családbarát Munkahely pályázatát, a Három Királyfi, Három Királylány Mozga-
lom Az Év Családbarát Vállalata díját és az mtd Tanácsadói Közösség Sokszínű és Családbarát 
Szervezet TOP 10 díját vontuk be a vizsgálatba. A családbarát auditor-, illetve szervezetfej-
lesztő cégek közül pedig az IFKA (Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) auditgyakorlatát, 
a ProLabora Kft. Munka és Család Auditját, a Szimbiózis Alapítvány tevékenységét, az mtd 
Tanácsadó Közösség szolgáltatásait, valamint a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 
Balansz Partnerségi Programját tekintettük át. 

A definíció szerinti hatásmérések igencsak hiányosak a területen. A családbarátságot 
vizsgáló hazai kutatások elsősorban leíró jellegűek, leginkább a család és a munkahely közöt-
ti egyensúly megteremtésére fókuszálnak. Elemzésünk tárgya volt a Három Királyfi, Három 
Királylány Mozgalom 2016-os országos kutatása, a Budapest Esély Nonprofit Kft. által kiadott 
Nők a munkahelyen, munka és magánélet összeegyeztetése (2010) című kiadványa, a  Jól-Lét 
Közhasznú Alapítvány által kiadott Biztonságos várandósság, biztonságos munkahely (2012) 
című tanulmány, valamint a  Fővárosi Esélyegyenlőségi és Módszertani Iroda műhelyének 
(2007) kiadványa az esélyegyenlőségi tervvel kapcsolatos kutatási eredményekről. Górcső 
alá vettük továbbá Sebők (2014), Mihálka (2017), Makra, Farkas és Orosz (2012) elméleti és em-
pirikus fókuszú írásait is. Megállapíthatjuk, hogy a család és a munkahely közötti egyensúly 
megteremtésére törekvő vállalatoknál növekszik az eredményesség és a versenyképesség, 
mivel a dolgozók bizalma nő, a stressz, a feszültség, a betegség miatti távolmaradás és a fluk-
tuáció pedig csökken (Jakab 2010).

53  Érdemes megemlíteni, hogy egy 2013-as vizsgálat célul tűzte ki a  családbarát közgondolkodás népszerűsítése és 
a gyermekes családok közösségépítő üdülésének támogatására irányuló, 2011–2012-ben kiírt pályázatok szakmai ha-
tásvizsgálatát (Temesváry–Tömör 2013).
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LEHETŐSÉGEI – A „CSALÁDBARÁT” TANÚSÍTÓ 
SZERVEZETEK GYAKORLATA ÉS JAVASLATAI 

4.1. Az interjúban részt vevő tanúsító szervezetek
Az alábbi táblázatban bemutatjuk a családbarát minősítőket, az általuk osztott tanúsítás, il-
letve díj nevét, célcsoportját és az értékelési formát:

A tanúsító neve A tanúsító által osztott díj neve A díjazás alanya Az értékelés módja

Három Királyfi, 
Három Királylány 
Mozgalom

Családbarát Vállalat vállalatok – for profit kritériumrendszer

Családbarát Vállalat  
Mentorszervezet

vállalatok – for profit kritériumrendszer

Családbarát Kórházi Osztály kórházi osztályok kritériumrendszer

Családbarát hely piaci szolgáltatások önbesorolás vagy 
ajánlás

Magyar Asszonyok 
Érdekszövetsége

Magyar Családokért díj személyek vagy 
közösségek

ajánlás és zsűri által

Felelős Szülők 
Iskolája

Boldog Gyermekekért, Boldog 
Családokért díj

egyének – gyer-
mekért dolgozó 
szakemberek

a szervezet által 
meghatározott 
bizottság

Média a  
Családokért  
Alapítvány

Családbarát Médiáért díj egyének – újságírók zsűri

Külhoni Családbarát Médiáért díj egyének – újságírók zsűri

KidsOasis „Minősített családbarát szálloda” 
szabadalmaztatott tanúsítói 
védjegy 

szálláshelyek audit folyamat

Nagycsaládosok 
Országos  
Egyesülete 

Családbarát Önkormányzat díj önkormányzatok kritériumrendszer 
és a szervezet 
elnökségéből álló 
döntőbizottság

EMMI Családbarát Munkahely díj piaci, állami szereplők kritériumrendszer

Újbuda  
Önkormányzat

Családbarát Vállalkozás  
Újbuda cím

helyi szervezetek kritériumrendszer

Magyar Női 
Karrierfejlesztési 
Szövetség

Legjobb Női Munkahely díj szervezetek kritériumrendszer
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mtd Tanácsadói 
közösség

Sokszínű és Családbarát  
Szervezet TOP 10 díj

szervezetek kritériumrendszer 

ProLabora Munka és Család Audit szervezetek audit folyamat

IFKA Családbarát szervezetfejlesztés szervezetek szervezetfejlesztők

Családháló Családháló díj egyének, 
intézmények

a lap olvasói  
szavaznak

5. táblázat. Családbarát minősítéseket (díjakat és tanúsításokat) osztó szervezetek listája, 2018

4.2. Az interjúvázlat tematikája
A módszertani fejezetben bemutatott kvalitatív kutatás 14 tanúsító szervezet körében került le-
bonyolításra.54 A félig strukturált interjúk alapját adó tematika a következő kérdésblokkokból állt:

 – Szervezetek bemutatkozása, a szervezet története, a tanúsítás eredete.
 – Családbarát-definíciók a tanúsító szervezetekre és a hozzájuk pályázó szervezetekre 

vonatkozóan.
 – A tanúsító/díjosztó tevékenység és pályáztatás módszertana.
 – A szervezet által ismert többi tanúsító szervezet, tanúsítvány, illetve a velük való kap-

csolat jellemzői – a piac ismerete.
 – Jövőkép, tervek, javaslatok.

A nevezett szervezetek (a továbbiakban tanúsítók) igen sokféle módon közelítik meg a család-
barátság fogalmát, de a sokszínűség még inkább jellemző a díjazás odaítélésének menetére és 
kritériumrendszerére. Annak ellenére, hogy a tanúsítók többsége elszigetelten, önálló elképzelé-
sek alapján és egységességre nem törekedve működik, a legtöbb esetben szinte mindegyiküknél 
hasonlóan hangzott a cél: az egyre terheltebb gazdasági, munkaerőpiaci helyzetben – elsősorban 
a munka-magánélet egyensúlyának javítása érdekében – a családok mindennapi életének segíté-
se a nemek közötti esélyegyenlőség alakításának és a gyermekvállalásnak a támogatásával.

4.3.  Az interjúk eredményei

4.3.1.  A „családbarátság” fogalmának jelentése és megjelenő definíciói 
a tanúsítók gyakorlatában

A definícióalkotás – explicit módon – nem szerepel egyik tanúsító gyakorlatában sem; legin-
kább célmeghatározással élnek, illetve a pályázók felé támasztott kritériumrendszer jelenik 
meg szempontrendszerként, melyet definitíve használnak. 

4.3.1.1. Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom
Ma Magyarországon a  fiatalok sokkal több gyermeket szeretnének, mint amennyi megszületik. 
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom célja, hogy a kívánt gyermekek megszülessenek. Kül-
detésüknek tekintik, hogy olyan feltételeket teremtsenek, melyek ezt elősegítik. A 2009-ben Kopp 
Mária által alapított Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom (a továbbiakban Mozgalom) vezeté-
se már a megalapítástól kezdve nagy hangsúlyt kívánt helyezni a munka-magánélet témájára. 

54  Az adatgyűjtés és így a jelen összefoglaló elsősorban a családbarátságot támogató gyakorlatokat hivatott bemutatni; 
nem célunk kapcsolódó elméleti háttéranyagok és hivatkozások hozzárendelése a leírásokhoz.
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• A „családbarátság” meghatározása
A szervezet „családbarát hely”-nek titulálja az olyan helyeket, „ahol a gyerekek és a felnőttek 
is jól érzik magukat”. A „családbarát vállalat” esetében a cégnek olyan filozófiát kell követnie, 
ami lehetőséget ad a munkavállalójának, hogy „kielégítő” családi élete legyen (kedvezmé-
nyekkel, rugalmassággal stb.). Ezért cserébe – a szoros partneri együttműködés jegyében – 
a munkavállalótól a lehetőségéhez képest maximális teljesítményt várnak el. 

A Mozgalom munkáját a kezdetektől az alábbi a hármas célrendszer határozza meg:
1) Társadalmi felelősségvállalás támogatása: a hosszú távon teljesíteni képes, kiegyensú-

lyozott, pszichésen és testileg egészséges, termelő ember-/állampolgártípus erősítése.
2) Vállalati felelősségvállalás erősítése: a cég hatékonyabb és kiszámíthatóbb működésének cél-

ként való megfogalmazása. Ennek eszköze a lojális és bizalmi légkör miatt nagyobb tervezhe-
tőség, illetve a humán erőforrás lényegesen nagyobb kiszámíthatóságának megteremtése.

3) Felelősségvállalás erősítése az egyénnel szemben: cél a gondoskodó vállalati kultú-
rában az egyes emberek számára a biztonság, az egyediség és a fontosság érzésének 
a megtapasztalása.

• A Mozgalom díjai, programjai
A „családbarát hely” minősítést olyan szolgáltatók kapják, akiknek fontos, hogy a szolgálta-
tásaikat igénybe vevő családok jól érezzék magukat és visszatérjenek. A minősítésnek és ma-
gának a minősítési folyamatnak a rendszere önbesorolás és ajánlás útján jön létre, így súlya 
nem annyira jelentős, mint a Családbarát vállalat díjnak.

A Családbarát Vállalat díjra való pályáztatás 2013 óta zajlik; célcsoportja a piaci szférá-
ban működő vállalatok, cégek köre. Háromféle kategóriában lehet pályázni: kis-, közép- és 
nagyvállalati kategóriákban. Minden pályázati űrlapon az adott kritériumrendszer nyújt ori-
entációt. A díj pénzjutalommal nem jár, presztízsértéke azonban folyamatosan emelkedik. 

A Családbarát Vállalat díj visszatérő, régi díjazottjaiból alakult egy mentorszervezet, ami 
olyan nagyobb vállalatok köre, melyek folyamatosan teljesítik a „családbarát vállalat” kritériu-
mait (ezzel elnyerik a Családbarát Vállalat Mentorszervezet címet) és így, tapasztalataikkal jól 
tudják segíteni az jelölteket vagy új díjazottakat. Számukra ez fontos PR-lehetőség, és mára 
már brandként is működik a díj, magas presztízs- és médiaértékkel felruházva. 

A Családbarát Kórházi Osztály a legújabb díj, melynek kritériumrendszerét 2017-ben 
kezdték kidolgozni a Magyar Kórházszövetséggel együttműködésben. A vállalati szférából 
származó tapasztalatokra épülve dolgozták ki a szempontrendszert, de a szervezetek termé-
szetesen sok szempontból nem összehasonlíthatók. A kiindulási problémakör a kórházakra 
mint munkáltató intézményekre jellemző állapot volt (pl. túlterhelés, több műszakos munka-
rend, a válások magas száma stb.), melyekre maga a Szövetség hívta fel a figyelmet. 

Balansz Partnerségi Program: a Mozgalom szervezésében programok, tréningek, talál-
kozási lehetőségek állnak a Programban részt vevő szervezetek rendelkezésére.55 

4.3.1.2. EMMI
A 2000-es évek óta van Családbarát Munkahely (CSBM) díj, illetve ehhez kapcsolódó pályá-
zat, melyet az EMMI hozott létre és üzemeltet.

Először a Szociális és Családügyi Minisztérium keretében kezdődött meg az egyeztetés 
a német és az osztrák társminisztériumokkal, majd gyakorlatilag az általuk használt módszer-
tant ültették át magyar környezetbe. Maga az adaptálás egy hárompárti egyeztetési folyamat 
55  http://www.balansz.info/ 
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eredménye volt, melyben a kormányzat szereplői mellett a szakszervezetek és civil partnerek 
is részt vettek. A pályázat és a díj adaptálása mellett elkezdődött a CSBM auditálás adaptálása 
is, de ez sajnos időközben abbamaradt és azóta sem valósult meg.

A pályázat vállalkozások és költségvetési intézmények számára elérhető. Kezdetben még 
civil szervezetek is pályázhattak (mint munkáltatók), de ez a célcsoport később kikerült, mivel 
esetükben annyira különböző elvek mentén zajlik a foglalkoztatás, hogy nem lehetett őket 
együtt kezelni a többi pályázóval. 

• A „családbarátság” meghatározása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint tanúsító szervezet a következő definícióval él: 
„A  pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító 
munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és a magánélet 
összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. 

A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet 
és az alkotómunka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi felada-
tok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak (hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel 
jóval hatékonyabban lehet dolgozni), és a munkavállalóknak is (mivel családi életük és munkájuk 
harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik), valamint közvetlen az egész társadalomnak 
– hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.”

• Az értékelés menete
A jelenlegi pályázati rendszerben a fő szűrő a pályázathoz kapcsolódó kérdőív (ami szintén 
német mintára jött létre). Ebben a pályázó a céges alapadatokon túl a munkavállalóról közöl 
adatokat, munkaszervezeti információkat. Tematikus jellegű áttekintést kell adjanak arról, 
hogy a pályázó mit, milyen szolgáltatásokat és juttatásokat biztosít a dolgozói számára, il-
letve hogy milyen jogi háttere, kerete van az ilyen jellegű akcióinak. Szintén fontos kérdés, 
hogy az egyes szolgáltatások, juttatások mennyire egyediek vagy egy összehangolt stratégia 
részei. Jelenleg már az írásos CSBM-stratégia megléte a pályázás feltétele. 

A pályázat keretében a CSBM-díjat és ehhez kapcsolódó pénzügyi támogatást lehet nyerni. 
A bírálóbizottság minisztériumi, szakszervezeti és civil tagokból áll össze; korábban az NCSSZI 

volt a pályázatok technikai lebonyolítója, de pár éve az EMET végzi el ezt a feladatot. Utóbbi a pá-
lyáztatás technikai feladatait látja el, a szakmai értékelést továbbra is a felkért szakértők végzik.

A pályázatok megvalósulása a későbbiekben technikai ellenőrzésen megy keresztül, de 
szakmai monitoring nem kapcsolódik a  folyamathoz. A  minisztérium sajtófigyelést végez, 
illetve médiafelületet kínál a nyertes pályázóknak, a jó gyakorlatok pedig bemutatásra kerül-
nek egyrészt különböző konferenciákon, illetve a következő évi díjátadón is.

4.3.1.3. IFKA
Az IFKA, az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 1990-ben jött létre. Fő profilja az ipar-
fejlesztés, gazdaságfejlesztés – több területen is –, a szervezetfejlesztés, a zöldgazdaság és 
a minőségügy. Ezekkel országos projektekben és nemzetközi keretben foglalkozik.

Az IFKA kipróbált modelljei révén kísérleti foglalkoztatási programokat vezet be. Válla-
latfejlesztési szolgáltatásokat kínál és családbarát szervezetfejlesztési tevékenységet is vé-
gez; mintegy 320 vállalatot támogatott a családbaráttá válásban. A családbarátság mérésére 
speciális, a magyar sajátosságokat is figyelembe vevő értékelőrendszert és esettanulmányt 
alkalmazó módszertant fejlesztett ki. Elemzik és értékelik a családbarát szemlélet megvaló-
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sulását, elterjedésének ösztönzőit és akadályait, majd országos felmérésekre alapozva vissza-
csatolást adnak a munka-magánélet összehangolásában elért hazai eredményekről. E feladat 
részét képezi a családbarát jó gyakorlatok gyűjteményének kialakítása, melynek célja, hogy 
szintetizálja és elemezze a családbarát munkaadóknál alkalmazott jó megoldásokat, ezáltal 
pedig támogassa a munka-magánélet összhangjára törekvő munkaadókat a vállalati kultúra, 
a munkaerő- vagy a szervezetfejlesztés területén. Az esettanulmány visszacsatolást ad a szer-
vezet működéséről, lehetőséget nyújt a munkáltatói brand erősítésére, és belépést jelenthet 
a hazai családbarát szakmai körbe. 

Az IFKA Családbarát szervezetfejlesztési szolgáltatásai
 – Kapcsolattartás és információs keret: időkeretes rendszerben online és offline felü-

leten folyamatos kapcsolattartást biztosít a kisgyermekes szülővel (hírlevél, cikkek, 
blogok stb.), valamint információs központként bármilyen vonatkozó egyéni, specifi-
kus kérdésre válaszol (pszichológia, munkaügy, tb, mentoring típusú stb.). 

 – Gyermekfelügyelet egyéni és csoportos formában: óradíjas alapú és gyermeklét-
szám-alapú, házhoz menő gyermekfelügyelet egyéni és csoportos formában, válla-
lati helyszínen, családi napköziben vagy játszóházban.

• A „családbarátság” meghatározása
Az IFKA definíciója szerint a családbarát munkahely „olyan foglalkoztatási környezet, amely 
a  családi kötelezettségeket respektálja, és ahhoz egy bizonyos határig tud alkalmazkodni 
a munkavégzés szempontjából”.

4.3.1.4.  Média a Családért Alapítvány
A Média a Családért Alapítvány 2007-ben azzal a céllal jött létre, hogy a médiában rejlő lehe-
tőségeket a családok javára fordítsa. Álláspontjuk szerint a család az emberi élet kiteljesedé-
sének legfontosabb színtere és a gyermekek nevelésének legjobb közege. Így az alapítvány 
célja, hogy a család mint az élet kiteljesedésének közege, jelenjen meg a médiában is. A mé-
dia tükör és valóságteremtő, orientáló erő egyszerre, ezért tartják kiemelten fontosnak, hogy 
a  jól működő családok példáját is közvetítse, és megoldási javaslatokat adjon a családokat 
érintő problémákra.56

Szakmai projektjeik között szerepelnek kerekasztal-beszélgetések, workshopok és szim-
póziumok szervezése. 

• Az alapítvány családbarát szemlélettel kapcsolatos díjai
Az alapítvány 2007 óta évente osztja ki a Családbarát Médiáért díjat. Azokat az írott sajtó-
ban, televízióban, rádióban vagy az interneten megjelent „családbarát” cikkeket, műsorokat 
keresi havi rendszerességgel, amelyek a család védő szerepéről szólnak, vagy ennek minél 
teljesebb megéléséhez és a problémák megoldásához nyújtanak segítséget. A díj célja, hogy 
a család – örömeivel és gondjaival együtt – ugyanolyan hangsúlyos szerepet kapjon a médiá-
ban, mint a valódi életben. Olyan nyomtatásban megjelenő cikkeket, rádió- és televízióműso-
rokat, internetes írásokat jutalmaz, melyek a fenti témát magas szakmai színvonalon jelenítik 
meg, és céljuk nem csupán az olvasottság, a hallgatottság vagy a nézettség növelése, ha-
nem az, hogy információt, erőt és segítséget adjanak a párválasztáshoz, az elköteleződéshez, 
a családtervezéshez, a problémák megoldásához és a családban való boldog élethez.

A díjra jelölt munkák között kiemelt téma a párkapcsolati elköteleződés, a házasságok 
megóvása, a válás megelőzése, a jól működő családok „titka”, a gyermekvállalás, az örökbe-

56  https://mediaacsaladert.hu/az-alapitvanyrol/
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fogadás, a generációk sikeres együttélése, a gyermeknevelés és a családok épségének társa-
dalmi szerepe. A szakmai díj odaítélésekor kiemelt szempont, hogy az adott cikk vagy műsor 
meg tudta-e szólítani a kívánt célcsoportot, illetve hogy sikerült-e eljuttatnia a fontos üze-
netet olyan korosztályokhoz és olyan értékrendű emberekhez is, akik ritkábban találkoznak 
a családbarát szemlélettel, illetve kevésbé tartják fontosnak.

A díjjal járó 500 000 forint pénzjutalmat az év folyamán a nyolctagú zsűri által havonta ki-
választott jelöltek közül egyvalaki kapja. A díjazottak kiválasztását szakmai zsűri végzi rádiós, 
tv-s szerkesztők és újságírók részvételével. Rajtuk kívül egy NOE-tag is részt vesz a zsűrizés-
ben mint a hazai családbarát szemlélet egyik legfontosabb civil szervezetének képviselője.

Az EMMI mint különdíjosztó többször partnerként vesz részt a Családbarát Médiáért-dí-
jazásban; ezekben az esetekben a díjazott kiválasztásába is beleszólhat. A Média a Családért 
Alapítvány az EMMI-vel közösen létrehozta a  Nemzedékekért elnevezésű díjat is, melyben 
a generációk közötti együttműködésre szeretné felhívni a figyelmet.57 

• Külhoni Családbarát Médiáért díj – 2016 óta
A Média a Családért Alapítvány a környező országok magyarlakta területeinek újságíróival 
egyeztetve, a média szakmai segítségét felhasználva és a családszervezeteken keresztül a kö-
zönséget is bevonva havonta jelöl egyet a határon túli magyar lakta területeken megjelenő 
családbarát sajtótermékekből.

A zsűri három szempontot vesz figyelembe a díjazott kiválasztása során:
 – Az egyik, hogy a tartalom megfelel-e a családbarát szemléletnek, vagyis tartalmaz-

za-e a család ideális fogalmát.
 – A második és legfontosabb szempont szakmai: a téma szólítsa meg az embereket, és 

pozitív hatást váltson ki.
 – A harmadik szempont a cikk társadalmi hatása, azaz hogy milyen fórumon jelenik 

meg és milyen, mekkora közönséget ér el; a zsűri kiemelten kezeli azokat a  tartal-
makat, melyek olyan közegeket érnek el, ahol nem jellemző a családbarát szemlélet. 

• A „családbarátság” meghatározása
A tanúsító a családot a társadalom identitásformáló alapegységeként értelmezi. Munkatársai 
törekednek rá, hogy a családi élet idealizálása nélkül annak a nehézségeit is életszerűen jele-
nítsék meg. A férfi és a nő kapcsolatán és a házasságon alapuló családot tekintik ideálisnak, 
de tisztában vannak ennek változataival, melyekkel egyenrangúan szeretnének foglalkozni. 
Évről évre aktualizálják a definíciójukat a körülöttük lévő társadalmi változások hatására.

A  szervezet kritériumrendszerének alapja az általuk vizsgált médiatartalmakban meg-
jelenő családbarát szemlélet. Ezen belül olyan tartalmakat értékelnek, melyek bemutatják 
a családot, rámutatnak a családi élet nehézségeire, vagy azt az emberi élet kiteljesedésének 
terepeként jelenítik meg. 

„Azt gondoljuk, hogy a család meghatározza az identitásunkat, mindenhez való viszo-
nyulásunkat, főleg, mivel a társadalmunknak az alapegysége. Itt tanuljuk meg, hogy milyen 
áldozatot hozni, elfogadni, odafigyelni a másikra. Ilyen szempontból viszonylag tág [a defi-
níció], de nagyon próbáljuk kerülni a  cukormázas, »csupa boldogság és szappanbuborék« 
családformát, mert ez egy kontraproduktív megjelenítése a médiában, ettől nem lesz senki 
családszeretőbb vagy családbarátabb. Tehát mindenképpen fontos a problémák megfogal-
mazása is.”

57  https://mediaacsaladert.hu/media-a-csaladert-dijrol/
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4.3.1.5.  KidsOasis
A KidsOasis egy olyan szálláshely-minősítő rendszer, amely a családdal utazók szempontjá-
ból értékeli a szálláshelyeket. A KidsOasis védjegy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 
2013. 07. 26-án a  212 361-es lajstromszám alatt bejegyzett és elfogadott tanúsító védjegy. 
A KidsOasis célja megkönnyíteni a családok utazását, ezért hasznos tippekkel, útikalauzokkal, 
élménybeszámolókkal segíti az utazni vágyókat az Utazik a család című magazinjukban is.

A cégalapítást komoly kutatás előzte meg: hazai piacon is elvégeztek egy kereslet-kínálati kuta-
tást, illetve nemzetközi kutatási eredményeket is összegyűjtöttek és elemeztek, továbbá fókuszcso-
portos piackutatást végeztek. Mindezeket figyelembe véve alakítottak ki egy több mint 60 elemből 
álló minősítési rendszert, melyet a szabadalmi hivatalban minősítési védjegyként jegyeztettek be.

Kínálati oldalról megvizsgáltak minden olyan szálláshelyet, amely családbarátként definiálta ma-
gát (a rendelkezésre álló információk alapján 360 szálláshelyet vizsgáltak meg, melyek a szállás.hu ol-
dalon családbarátként is hirdették magukat). A legtöbb szálláshelyről az derült ki, hogy a családbarát 
szolgáltatás mindössze a gyerekágyat vagy az etetőszéket jelentette. „Elcsépeltté vált ez a fogalom, mert 
nem volt egységes minősítési rendszer, és az nevezte magát családbarátnak, aki csak akarta.” 

A KidsOasis éppen ezért nem is a családbarát jelzőt használja, hanem a Minősített csa-
ládbarát szálloda jelzős szerkezetet. Induláskor létrehoztak egy adatbázist, és ezzel párhu-
zamosan megvizsgálták a külföldi rendszereket is (pl. Németországban és Ausztriában már 
20 éve működő rendszerek is vannak). Az eredeti elképzelés szerint az lett volna a cél, hogy 
a  jól bevált külföldi kritériumrendszereket adaptálják Magyarországra, esetleg egy fran- 
chise-szerződést kötve ezek használatára, de kiderült, hogy a magyar piac még nem áll készen 
erre. Nem lett volna olyan szálloda, amely teljesíteni tudta volna a német-osztrák normákat. 
Végeredményben a német-osztrák minősítési rendszer egyszerűsített változata valósult meg 
itthon. Aki a  KidsOasis minősítési rendszere alapján minősített, annak nagyon fontos mar-
ketingtámogatást is nyújtanak online és print anyagokban egyaránt. A minősítési szakértői 
munkát végző stáb jelenleg négy főből áll, de a folyamatokba külső szakértőket is bevonnak.

A védjegy kialakítása, használata az indulástól kezdve kiemelt hangsúlyt kapott. A szaba-
dalmi hivatal által jegyzett védjegy a minősítés súlyát és presztízsét emeli, valamint garanciát is 
jelent a szálláshelyek számára. Éppen ezért elengedhetetlen a folyamatos monitoring: ameny-
nyiben egy szálloda nem teljesíti a kritériumokat, a szigorú rendszer megvonja a minősítést. 

Magyarországon jelenleg 15 minősített szálláshely van, és a hazai piac ismeretében a kö-
zeljövőben nem is várható a lista sokszoros gyarapodása. 

A  minősítés menete: a  jelentkezés után minden esetben egy személyes megkeresés 
történik, amikor a  minősítők a  szálláshelyet üzemeltetőkkel személyesen tárgyalnak arról, 
hogy „hol tart” most a szálláshely, mi az, ami hiányzik, vagy milyen segítségre van szükségük. 
A szervezet szakértői csapata konkrét segítséget is tud közvetíteni, alapvetően tanácsadás 
zajlik. A minősítés és annak fenntartása térítésköteles (szállodai szobaszámhoz kötött, és mi-
nimális havi összeget kell fizetni, kb. 5-10 000 forintot).58 

• A „családbarátság” meghatározása
A KidsOasis „családbarát hely” tanúsítással foglalkozik, és a munkatársai arra törekednek, hogy „a 
család minden tagja jól érezze magát az adott helyen”. A családok egészében, egységében gon-
dolkodnak, nem csak gyerekekben, ezért külön ajánlataik vannak egyszülős családoknak, nagy-
családosoknak, háromgenerációs családoknak stb. Éppen ezért nem „bababarát, gyerekbarát” 

58  https://kidsoasis.hu/
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szolgáltatásnak tartják a sajátjukat, hanem családbarátnak. A turizmus területén tevékenykednek, 
ahol a szálláshelyeket nem mint foglalkoztatókat, hanem mint szolgáltató helyeket vizsgálják. Ki-
emelték, hogy a szektor sajátossága sajnálatos módon az, hogy a profitorientáltság a családbarát 
foglalkoztatás ellen hat. Így a díjazottjaik mint „családbarát munkahelyek” kevéssé értékelhetők. 

4.3.1.6. Újbuda Önkormányzata
A Családbarát Vállalat európai uniós társfinanszírozású projektként indult 2013-ban, és két 
évig uniós finanszírozással működött. A kerület mindenkori vezetőségének fontos célkitűzé-
sévé vált, hogy a kerületben élő egyre magasabb számú fiatal család minél több támogatást 
kapjon, s hogy a kerületben működő vállalatok, munkáltató szervezetek figyelemmel legye-
nek a családbarát szemlélet kritériumaira. Az önkormányzat célja, hogy a rugalmas foglalkoz-
tatás a nők számára minél jobban megvalósuljon, ami pozitív hatással lesz arra, hogy minél 
több gyermeket tudjanak vállalni.

A Családbarát Vállalkozás Újbuda pályázat59 olyan helyi vállalkozásokhoz szól, amelyek 
rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével, a munka-magánélet egyensúly megterem-
tésével és a családok igényeihez való igazodással kívánnak válaszokat adni a következő évek 
munkaerőpiaci kihívásaira. A Családbarát Vállalkozás Újbuda címet azok nyerhetik el, akik vál-
lalják, hogy folyamatosan fejlesztik a családbarát szervezeti modell kialakításával és megtar-
tásával kapcsolatos gyakorlatukat.

A Családbarát Vállalkozás Újbuda díjat az önkormányzat évente hirdeti meg és íté-
li oda cégeknek. A díjjal járó pénzjutalom jelképesnek mondható, és a hagyomány szerint 
a  szervezetek általában fel is szokták ajánlani jótékony célra egy helyi (kerületi) nonprofit 
szervezet támogatására. A Családbarát díjhoz készítettek egy művészi kivitelű logót is, me-
lyet az elismerést elnyerő cégek két éven keresztül használhatnak. Az önkormányzat a költ-
ségvetéséből évi 1 millió forintot fordít a díjra, így 500 ezer Ft-ot kap a díjazott kisvállalat, 300 
ezer Ft-ot a középvállalat és 200 ezer Ft-ot a nagyvállalat.

Újbuda Önkormányzata a díj mellett létrehozott egy olyan szemléletformáló programot, 
melyben az apák szerepét hangsúlyozták. Ez egy ötalkalmas, híres előadókkal szervezett, 
nagy sikerű előadássorozat volt. Ebben a programban pl. együttműködtek a Felelős Szülők 
Iskolájával. Nagyon fontos az önkormányzat számára, hogy minden esemény, program szer-
vezésébe be legyenek vonva a civil szervezetek is, hiszen ők azok, akik hitelesen tudják kép-
viselni a társadalmi hasznosságot. 

A Családbarát Vállalkozás Újbuda cím kritériumrendszere kiterjed
 – a nyitvatartási időkre;
 – a gyermekek számára biztosított játszóhelyek kialakítására;
 – az épületek akadálymentesítésére és babakocsival való megközelítési lehetőségei-

nek újragondolására.

• A „családbarátság” meghatározása
Az önkormányzat képviselője szerint a  vállalatok akkor válnak valóban családbaráttá, ha 
szemléletük szerint nemcsak munkavállalóként látják az embert, hanem egy nagyobb 
rendszer tagjaként is. Ennek egyik fő eleme az a hozzáállás, mely szerint az emberek több-
ségének van családja, és ebből fakadóan a munkáltatónak érdeke, hogy a munkavállalója 
kevéssé legyen stresszes vagy túlterhelt a családi élete miatt. Eszerint, ha a munkaadó segí-
ti az emberek egyensúlyát fenntartani, akkor a munkavállaló hatékonyabban tud majd dol-

59  https://kozigazgatas.ujbuda.hu/



72

a hazai csalÁdbarÁtsÁg fejlesztésének lehetőségei

gozni, és az együttműködés, a kölcsönös támogatás közös érdekké válik. Az önkormányzat 
meghatározása szerint a  „tökéletes” családbarát munkahely mindenképpen előtérbe he-
lyezi a munkavállaló családi hátterét, pl. tisztában kell lennie azzal, hogy a családban van-
nak-e gyermekek, idősek vagy gondozottak (itt az ún. „szendvicsgeneráció” problémaköre 
is megjelenik, vagyis azoké, akik egyidejűleg gyermekeket és idős szülőket is gondoznak). 
Az önkormányzat a támogatásban elsősorban az atipikus foglalkoztatási formának tulajdo-
nít alapvető szerepet. 

A továbbiakban azokat a szervezeteket mutatjuk be, melyeknél nem volt beazonosítható 
explicit családbarátság fogalom, ezért az általuk elmondottakból és a szervezet működésé-
ből stratégiai célokat próbáltunk kiszűrni. Azt próbáltuk megfejteni, hogy az adott szervezet 
minősítése a családbarátságnak mely aspektusát, jelentését érinti.

4.3.1.7.  Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2000-ben alakult ernyőszervezet, polgári és keresz-
tény értékrendű, női vagy nőket segítő civil szervezetek képviselője. Fő céljuk a közösség-
teremtés, a  hálózatépítés, konferenciák és kulturális események szervezése. Kulcsfontos-
ságúnak tartják a  szemléletformálást, mely esetükben a  nők egészséges önbizalmának 
erősítésében, konfliktusmegoldó készségük fejlesztésében ölt formát. Arra törekszenek, 
hogy a női szempontok megjelenjenek a közgondolkodásban, és erősödjön a nők közéleti 
szerepvállalása. A szövetség tevékenységei között szerepel a nők munkába való reintegrá-
cióját segítő tréningek és ezzel kapcsolatos rendezvények szervezése, továbbá hagyomány- 
ápolás, melyben a  nők szerepeinek mai formáit dolgozzák fel. Mindemellett felvilágosító 
programokat is szerveznek.

A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2016-ban alapította a Magyar Családokért dí-
jat, amely évente olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki/amely tudomá-
nyos, közéleti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a ma-
gyar családok érdekében fejti ki tevékenységét. Az érdekszövetség évente megjelölheti azt 
a  szakmai területet, amelyhez kapcsolódóan a  díjat oda kívánja ítélni. Az elnökség dönt, 
hogy kinek adja a  díjat, de javaslatot magánszemélyek és civil szervezetek is tehetnek.60 
A díj megalapításának tapasztalati oka az volt, hogy a szervezet tagjai az általuk ideálisnak 
vélt családfogalmat és családkép széttöredezését, szétesését érzékelték. A tendenciát úgy 
szerették volna orvosolni, hogy felhívják a figyelmet olyan példaképekre, akik a családokért 
tesznek és dolgoznak.

„Látva a családok definiálására háruló óriási veszélyt a nagyvilágban, a Magyar Családo-
kért díjat kimondottan azzal a céllal hoztuk létre, hogy azokra az emberekre hívjuk fel a fi-
gyelmet, akik a magyar családokért dolgoznak, a családokért tesznek.”

Mivel a szervezet nők életével és munkájával foglalkozik, minden tevékenysége köthető 
a családbarátsághoz. A díj nem jár pénzügyi juttatással, ugyanakkor magas a díjként átadott 
tárgyak eszmei értéke. A díj tartalmaz egy iparművész által készített emlékplakettet, valamint 
egy művészi igényű oklevelet, melyek piaci összértéke meghaladja a 100 000 Ft-ot. A díjak 
beszerzése pályázati pénzből valósul meg. 

• Stratégiai alapelvek
A  szervezet által megvalósított programok és projektek három fő célterülethez kötődnek, 
összhangban stratégiai alapelveikkel:

60  http://asszonyszovetseg.hu/
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 – a nők kiteljesítése a munkában, a családban, a közéletben;
 – a családok támogatása, a kiszolgáltatottak felkarolása;
 – a hagyományok megőrzése, a magyarság összekapcsolása.

4.3.1.8.  Felelős Szülők Iskolája
A szervezet, melynek jogi formája kft., 2010-ben jött létre, és társadalmi vállalkozásként po-
zicionálja magát. A  szervezet jellemzően a  pedagógia, pszichológia, mentálhigiéné, tehet-
séggondozás, érzelmiintelligencia-fejlesztés témakörében szervez előadásokat, melyeken 
a téma szakértői szólalnak fel. A Felelős Szülők Iskolája tevékenységei közé tartozik egy web-
oldal működtetése, melyen kb. kétezer darab, a témával kapcsolatos cikk érhető el. A szerve-
zet munkája iránt érdeklődők közösségként értelmezhetők, melynek tagjai részben szülők, 
részben szakmabeliek, vagyis oktatási szakemberek, pedagógusok, védőnők, orvosok. 

A szervezet fő célkitűzése, hogy minél több tudatos szülő legyen hazánkban, akik maguk 
és a gyermekek lelki, szellemi és testi egészségét szem előtt tartva nevelik fel a következő 
nemzedékeket. További céljuk, hogy a társadalom alacsonyabb rétegeiben is javuljanak az 
egészségügyi, mentálhigiénés és pedagógia viszonyok, ezért minden projektjükben igyekez-
nek jótékony célú tevékenységet megvalósítani.

Tevékenységük megerősítése céljából létrehozták a Boldog Gyermekekért, Boldog Családo-
kért díjat. A díjjal olyan szervezeteket és személyeket tüntetnek ki, akik a gyermekekért és a csa-
ládokért kitartó, elhivatott, áldozatos és tiszteletreméltó munkát végeznek. A díjazás fontos kri-
tériuma a társadalom számára megnyilvánuló példaértékű hivatástudat és a családokért végzett 
misszió, legyen az orvoslás, lelki egészség vagy a történelmi, kulturális értékek megszerettetése.61 

A díj létrehozásának három fő célja van:
 – elismerni olyan szakemberek munkáját, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak 

a gyermekekért való munkában;
 – a közvélemény figyelmének felhívása ezekre a szakemberekre a médián keresztül;
 – tudás közvetítése a díjazott munkájáról, és ezen keresztül arról, hogy milyen lépése-

ket lehet tenni a gyermekekért való munkában.

• Stratégiai alapelvek:
A szervezet nem a családbarátságot, hanem a gyermekekkel folytatott munkát, a szorosab-
ban értelmezett „gyerekbarátságot” minősíti, így elmondható, hogy a szervezet családbarát 
stratégiája a gyerekekkel való munkát érinti, és nem a család egészét.

4.3.1.9.  Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE)
Az egyesület 1987-ben alakult, és az alapszabályában rögzített célok azóta is érvényesek: 

 – az élet és az anyaság tiszteletére nevelés;
 – a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése;
 – a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata;
 – a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. 

Az egyesületnek jelenleg kb. 14 000 család a tagja, akik közvetlenül vagy egy tagegyesületen ke-
resztül tartoznak a NOE-hoz. Szerte az országban több mint 250 helyi közösségük tevékenykedik. 
Egyesületeikben folyamatosan kb. 1500 önkéntes dolgozik. Az egyesület tevékenységi köre rend-
kívül széles; minden olyan téma beletartozik, ami a nagycsaládosok életének hétköznapi prob-
lémáival, feladataival kapcsolatos. Ennek okán azt is figyelemmel kísérik, mi történik a különféle 

61  https://felelosszulokiskolaja.hu/
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szakpolitikák területén. A családok jólléte nem csupán az anyagiaktól függ, hanem attól is, hogy 
milyen a közérzetük abban a lakókörnyezetben, azon a településen, ahol mindennapjaikat élik.

E szemlélet támogatására 2005-ben létrehozták a Családbarát Önkormányzat díjat, 
melynek kiemelt célja a pozitív példák erősítése. A díj megalkotásában a NOE-n kívül az egye-
sület mellett dolgozó nagycsaládos szemléletű szakértők vettek részt. A pályázók elbírálását 
a kilenctagú, önkéntes részvételű NOE elnöksége végzi. A díjjal pénzjutalom vagy más anyagi 
juttatás nem jár, az értéke maga az elismerés. 2018-ig 48 települési önkormányzat kapta meg 
a díjat. 

• Stratégiai alapelvek
Szempontrendszer a Családbarát önkormányzat díjhoz:

1) A családokat érintő alapszolgáltatások jó minőségben és a családok számára jól elér-
hetően működjenek a településen, vagy legyenek megszervezve, körzetesítve, más 
településekkel összefogva (bölcsőde, óvoda, iskolák, gyermekorvosi ellátás, védőnői 
szolgálat, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal, családi napközi stb.).

2) A helyi szociális rendelet – a törvények betartásán túl – tartalmazzon a családok, kü-
lönösen a több gyermeket nevelők számára kedvező lehetőségeket. 

3) Érezhető legyen, hogy az önkormányzat nem csupán szavakban vagy a törvények mi-
nimális szintű teljesítésével, hanem ezeken túlmenően is értékeli a gyermeket nevelő 
családokat, és a lehetőségeihez mérten érdemi lépéseket is kész megtenni értük.  

4) Az ügyfélszolgálatok kialakítása, az ügyintézők hangneme, illetve az intézmények 
vezetőinek a  családokkal való bánásmódja legyen humánus (pl. szóba sem jöhet, 
hogy megjegyzést tegyenek a gyermekvállalással kapcsolatban!).

5) Támogassák a családok lakáshoz jutását, illetve különösen a több gyermeket nevelők 
számára gondoskodjanak méltó körülmények megteremtéséről. 

6) Könnyítsék meg a gyermekintézményekbe, iskolákba jutást. 
7) Akadálymentesítés a gyermeket nevelők számára is. 
8) Legyenek játszóterek, közösségi terek, ifjúsági szabadidős lehetőségek. 
9) Gyermekek és fiatalok biztonsága (közlekedés, közbiztonság, játszóterek stb.)! 
10) Támogassák a gyermeket vállaló fiatal családokat! Helyi programokkal ösztönözzék 

a fiatalokat, hogy vállaljanak gyermeket. 
11) Helyi szövetség a családokért (Nyugatról indult szerveződés, amikor helyi vállalkozá-

sok kedvezmények nyújtásával segítik a gyermeket nevelő ügyfeleiket) – előny! 
12) Családbarát városfejlesztés. 
13) Az önkormányzat és cégei, intézményei mint munkaadók családbarát módon áll-

nak-e hozzá a munkavállalóikhoz (család és munka összeegyeztetése). 
14) Családbarát szolgáltatások, nyitvatartások, közlekedési lehetőségek. 
15) Tiszta és egészséges környezet. 
16) Legyen valamilyen egyedi családtámogató, a gyermeknevelést vagy gyermekválla-

lást segítő program, intézkedés, ami mintául szolgálhat a többi önkormányzatnak.  

4.3.1.10. Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség
A szervezet 15 éve, 2003-ban alakult, és alapvetően esélyegyenlőségi és női jogokkal foglal-
kozik. Az megalakulás okai: a női életpálya nem egyenletes, a női karriert külön el kell fogad-
tatni, ezért külön kell foglalkozni vele. 

A  Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség Legjobb Női Munkahely díj című pályáza-
ta 2007-ben került megalapításra (Európában először), és a munkahelyi női esélyegyenlőség 
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előmozdítása céljából évente kerül meghirdetésre. Az EMMI pénzt rendel a díjhoz, a Magyar 
Női Karrierfejlesztési Szövetség pedig PR-tevékenységben nyújt támogatást, így a díjnak ko-
moly üzleti hozadéka is van. Ezeket a díjakat az MNKSZ és a kormány képviselői együtt osztják 
ki a HR-szakma legnagyobb hazai rendezvényén (Persons Hungary).

A pályázat az alábbi két munkaadói csoport részére kerül kiírásra:
 – 50–250 fő munkavállalót foglalkoztató, valamint
 – 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások.

A pályázati űrlap magyar és angol nyelven is elérhető. A pályázati díj 20, illetve 40 ezer Ft, 
melynek része egy HR-kérdőív és egy anonim munkavállalói kérdőív is.

• Stratégiai alapelvek
A szervezet tevékenységei révén arra hívja fel a figyelmet, hogy a nők életpályája más, mint 
a férfiaké. Ezért nagyon fontos, hogy a nőknek különböző társadalmi helyzetben, különböző 
életkorban és különböző szituációkban, de mindenkor, amikor erre igényük és szükségük van, 
álljon rendelkezésre megfelelő információ ahhoz, hogy tehetségüknek megfelelően dönthesse-
nek a karrierjük kérdésében. A szervezet 2003 óta a nők üzleti elfogadottságának és társadalmi 
helyzetének javításán dolgozik. Céljuk, hogy a munkaerőpiacon a nőknek ugyanolyan esélyei 
legyenek, mint a férfiaknak, emellett hangsúlyozzák, hogy a női életpálya más jogszabályokat 
és védelmet igényel. Továbbá arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a vállalatok részére nem 
minden esetben kötelezőek az esélyegyenlőségi szabályok. A legfontosabb cél, hogy nem el-
méleti síkon, hanem a gyakorlatba átültetve szeretnék bemutatni a példákat és megoldásokat.

4.3.1.11. mtd Tanácsadói Közösség
Az mtd Tanácsadói Közösség két szervezetet takar. Az mtd Tanácsadó Kft. speciális, a munkahe-
lyi jóllétet, a munkavállalói elkötelezettséget és a szervezeti élmény, a boldogság előmozdítását 
célzó szervezetfejlesztési, HR-tanácsadási és -képzési tevékenységet végez. Az mtd Tanácsadói 
és Vállalati Közösség Egyesület a közösségépítésre és a társadalmi szemléletformálásra fóku-
szál. Az egyesület keretében kutatásokkal és a  jó gyakorlatok megosztását is célzó szakmai 
rendezvényekkel, valamint a Sokszínű Szervezet TOP 10 díjjal támogatják a munkaerőpiacon 
hátrányban lévő személyekre nyitott, befogadó szervezeti kultúrák kialakulását, elterjedését. 

A Közösség 2008-ban alakult meg. Alapítói magánszemélyek, akik az üzleti életben szerzett 
tapasztalataikat az együttműködésen alapuló társadalmi változások érdekében kívánják hasz-
nosítani.62 A mtd Tanácsadói Közösség a munka-magánélet harmóniájának elősegítése érdeké-
ben kínál szolgáltatásokat vállalatok számára, pl. munka-magánélet helyzetfeltárást, stratégiai 
tervezést, a vezetői elköteleződés katalizálását és atipikus foglalkoztatási tanácsadást.

• Stratégiai alapelvek
A  Sokszínű és Családbarát Szervezet Top 10 díjjal az esélyegyenlőség és a  családbarát in-
tézkedések terén kimagasló teljesítményt nyújtó vállalatokat ismerik el. A  nyertesek az át-
laghoz képest több, hátrányos helyzetű csoportból érkező munkavállalót foglalkoztattak, 
több esélyegyenlőségi és sokszínűségi politikájuk intézményesült, valamint az átlagnál több 
HR-eszközzel és szolgáltatással, juttatással támogatták meg ezt a  folyamatot. A  díjat azon 
szervezetek számára ítélik oda, melyek a kétévenként megvalósuló mtd benchmarkkutatás 
eredményei alapján kiszámított sokszínűségi index szerint a  10 legmagasabb pontszámot 
érik el. A Sokszínű és Családbarát Szervezet TOP 10 díjat nem csak az online kérdőív, hanem 
a munkavállalói „visszamérés” és a vezetői interjúk eredményei alapján ítélik oda. A Sokszínű 

62  https://mtdtanacsado.hu/
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Szervezet TOP 10 logót a nyertes szervezetek két évig, a következő benchmarkfelmérés ered-
ményének kihirdetéséig használhatják. A díj nem jár pénzjutalommal, támogatással, ugyan-
akkor marketinget rendelnek mögé, rendezvényt szerveznek a  díjkiosztóra, és különböző 
kiadványokban publikálják az eredményeket. 

4.3.1.12. Pro Labora Kft.
A  2010-ben alapított ProLabora Kft. a  klasszikus HR-tanácsadói tevékenységet a  külföldön 
már elismert, évtizedes múltú Munka és Család Audit eszközével egészíti ki, ugyanakkor 
a szervezet klasszikus értelemben vett tanúsítással vagy díjazással nem foglalkozik.

• Stratégiai alapelvek 
Céljuk, hogy Magyarországon is egyre magasabb legyen azon felelős vállalatok száma, me-
lyek felismerik, hogy legfontosabb erőforrásuk a  munkaerő, és figyelmet fordítanak arra, 
hogy dolgozóik minél elkötelezettebben és kiegyensúlyozottabban végezhessék feladatu-
kat. A  Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából a  TÁMOP 1.3.1./3.2 alprojektje keretében 
a ProLabora alakította ki a Munka és Család Audit hazai, egységes módszertanát. Az audit 
célja elősegíteni a munka és a magánélet összeegyeztetését, növelve a dolgozók elégedett-
ségét, motiváltságát és elkötelezettségét. Alapprogramja ezt a célt a munka és a család viszo-
nyára ható területek vizsgálatán keresztül éri el, bővített programja pedig egy teljes dolgozói 
elégedettségnövelő programnak felel meg. 

A Munka és Család Audit elvégzésével a szervezeti gyakorlat alapján indokolt és a szerve-
zeti igényeket tükröző fejlesztési célokat határoznak meg. A Munka és Család Audit rendszere 
összekapcsolódik a Családbarát Munkahely Díj pályázati rendszerével. A hosszú távon elérni 
kívánt cél, hogy olyan vállalkozások pályázhassanak a díjra, melyek igénybe vették a Munka 
és Család Auditot. A ProLabora szerint a Munka és Család Audit tanúsítvány kezdetben előnyt 
jelenthetne, később pedig a díjhoz pályázati előfeltételként funkcionálhatna.

4.3.1.13. Családháló
A szervezet 2011-ben alakult mint honlap (csaladhalo.hu), de a szerkesztőség már fél évvel 
a szervezet megalakulása előtt működött. A portál tartalmi szolgáltatásainak fő célcsoportja 
a 20–30 éves fiatal nők, anyák csoportja, akik családalapítás előtt állnak. A portál megalaku-
lása óta tudósít a kormány családalapítással kapcsolatos eseményeiről, intézkedéseiről stb. 

• Stratégiai alapelvek
A Családháló díjat 2013-ban alapították. A díj célja nyilvános elismerésben részesíteni olyan 
embereket és intézményeket, akik/melyek a gyermekekért történő munkájuk során különö-
sen sokat vagy kiemelkedőt tettek a családokért. A díj erkölcsi elismeréssel jár, és a Család-
háló olvasóinak jelölése és szavazata nyomán a Családháló és partnerei döntése szerint oszt-
ják ki. A támogatások és a beérkezett javaslatok száma mellett a jelölt méltatása is döntő.63 
A szervezet számára fontos érték, hogy nem egy szakmai bizottság dönt a díj odaítéléséről, 
hanem maguk az érintettek, a szülők, a családok. Ilyen díj nincs, vagy nagyon kevéssé műkö-
dik Magyarországon. Pénzbeli jutalmazással nem jár, inkább érdem, erkölcsi elismerés. PR- és 
marketingértéke van. 

63   https://csaladhalo.hu/
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4.3.2. Az interjúk konklúziói

4.3.2.1. A családbarátság egységes definíciója iránti igény
A „családbarát munkakultúra elsősorban szemléleti kérdés, amely azon alapul, hogy a mun-
kaszervezetben fölösleges bürokratikus előírások ne rontsák az ott dolgozók életminőségét, 
vegyék figyelembe azokat az életkörülményeket, amelyeket a gyermekvállalás jelent a szülők 
számára, természetesen úgy, hogy a teljesítmény ne csökkenjen, a technológiai fegyelem ne 
lazuljon, a szervezeten belüli információáramlás, együttműködés ne csökkenjen” (Fail at al. 
2014, 61). Ez a szemléleti kérdés mint meghatározott megállapítás nem sokat változott azó-
ta, sőt egyértelműen megfogalmazta a megkérdezett tanúsítók többségének azon igényét, 
hogy megszülessen egy közös, mindenki által elfogadott, általános definíció és egy azon ala-
puló, jól adaptálható kritériumrendszer.

A legtöbb szervezet nem rendelkezett családbarát-definícióval, de az interjút adó képvi-
selője összefoglalta, hogy mi az az értelmezés, amit – ha nem is hivatalos formában – a szer-
vezet magáénak vall. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy Magyarországon a „családbarát-
ság” definíciója, a  tanúsító szervezetek meghatározásában még leszűkül a  munkahelyek 
rugalmasságának és munka-család egyensúlya megteremtésének célkitűzésére. 

Példaszerűen kiemelve néhány elhangzott megfogalmazás:
 – „Az minősül családbarátnak, aki a tevékenységével a családokat segíti, de nem klasz-

szikus értelemben, rászorultsági alapon, hanem partneri módon.”
 – „A  családbarátság azt jelenti, hogy adunk valami pluszt, amitől a  családnak köny-

nyebb vagy jobb lesz az élete.”
 – „A pályázó szervezeteknek kérdéseket teszünk fel, és arra ösztönözzük őket, hogy ők 

határozzák meg a családbarátság fogalmát. A szemléletformálás a cél.”
 – „Minden intézménynek, akár állami, civil vagy üzleti, mindenkinek, aki dolgozik és 

él ebben az országban, olyan feltételeket kell kialakítania lehetőség szerint minden 
téren (akár helyi díjakkal, akár szélesebb területen), hogy az cél megvalósuljon, mely 
szerint a  munka és a  munkahely úgy működjön, hogy az minden ember számára 
(azaz anyuka, apuka, gyerekek számára is) jó legyen.”

A szervezetek módszertani, értékelési rendszeréről elmondható, hogy a hazai tanúsító szerveze-
tek szinte mindegyike a szemléletformálásra helyezi a hangsúlyt. Véleményük szerint a magyar 
szervezetek – egy esetleges átvétel esetén – még nem állnak készen pl. a Nyugaton már bevett 
szigorú kritériumrendszerek teljesítésére. Ennek megfelelően elmondható, hogy a pályáztatási 
rendszerben az egyes kritériumok, szempontrendszerek még meglehetősen elnagyoltan kerül-
nek megfogalmazásra. A tanúsítványok, díjak pályázati kritériumrendszerei bővebben kifejtik, 
melyek azok a formák, melyek értékelésre „érdemesek”, de ezek egységessége még nem jelenik 
meg. Sok szervezet nem is használ pontos és részletes pályázati űrlapot, hanem a más módon 
jelölt lehetséges jelöltek közül egy szakértői stáb választja ki a díjazottakat. Ezek a megismert 
gyakorlatok alapján sokszor szubjektívbe hajló döntésekről tanúskodnak. 

A  díjazási, minősítő tevékenységet végzők mellett azonban komoly hangsúlyt kapnak 
azok a szervezetek is, melyek a családbarátság szemléletét tanácsadó, audittevékenységek-
kel támogatják. Az ő felméréseik, kutatásaik és fejlesztő folyamataik révén egyre világosab-
bá válik az az irányvonal, ami erősíti a szemlélethez tartozó megvalósítási formák létrejöttét, 
hosszabb távú fenntartását és fejlesztését.

Az általunk az interjúk során gyűjtött és nyilvánosan elérhető tanúsító szervezetek érté-
kelési szempontrendszereit, kritériumrendszereit a Melléklet III.-ban közöljük.
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4.3.2.2. A tanúsító szervezetek együttműködése, lehetséges jövőképük
A tanúsítókkal készített kutatásunkban a hazai tanúsítói közegre, környezetre is szerettünk 
volna rálátni, azaz az egyes tanúsítók közötti kapcsolatra; továbbá arra, hogy milyen lehető-
séget látnak egy tanúsítói ernyőszervezetben való részvételre. Ebben az alfejezetben több 
interjúrészletet jelenítünk meg szó szerint idézve, hiszen fontosnak a  tartjuk – különösen 
a jövőre tekintő javaslatok megfogalmazásában – a jelenlegi piaci szereplők véleményének 
minél pontosabb közvetítését. 

Mivel a magyarországi családbarát tanúsítással foglalkozó szervezetek „piaca” nem ne-
vezhető nagynak, így előfordul, hogy a  tanúsítók szinte személyesen ismerik egymást, és 
sokan közülük szoros vagy kevésbé szoros együttműködésben is állnak. Jellemző például, 
hogy egymás díjat bíráló zsűrijébe delegálnak 1-1 képviselőt, illetve az auditáló, tanácsadó 
cégek (pl. ProLabora, mtd Tanácsadói Közösség) együttműködnek más tanúsító szervezetek-
kel (EMMI, Három Királyfi, Női Karrierfejlesztési Szövetség).

A szervezetek igyekeznek egymásra nem konkurenciaként tekinteni, és mivel a minősíté-
sek megszerzése általában nem jár pénzbeli díjazással, a pályázó szervezetek sem pályáznak 
csupán anyagi érdekből kiemelten egy-egy adott tanúsítóhoz. Ebben kivételt képez az orszá-
gos hatókörű EMMI pályázati rendszere, melyhez kötődik anyagi juttatás is. Itt azonban a le-
hetséges pályázók köre for-profit és állami intézmények csoportjára oszlik, vagyis a pályázók 
nem lesznek valódi konkurensei, versenytársai egymásnak.

„A tanúsítás mindenképpen tekinthető egy versenynek és piacnak is egyben, de nagyon 
sok a közös érdek. Nagyon messze kell elmenni ahhoz, hogy kiemelkedjen egy-egy ponton, 
hogy »ez az én érdekem, ez meg a te érdeked«, de addig nagyon jól tudunk egyfelé menetelni.”

Többen megfogalmazták, hogy nagyon nagyok a különbségek az állami, a civil és a for-
profit cégek „családbarát munkahely” működése között, így lényegében egyik szervezet sem 
alkalmazza e szervezetek vegyes pályáztatását. Egy konkrét megfogalmazás szerint az állami 
szervezetek „nem tudják” teljesíteni pl. a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésé-
hez kapcsolódó feltételrendszert.

Fontos meglátása a tanúsítóknak, hogy úgy érzékelik, a jelenkori magyar piacon érzékel-
hető némi „zavar” azzal kapcsolatban, hogy a különböző elnevezésű díjak kitől, kinek és miről 
szólnak. Érzékelik, hogy időnként keverednek a „családbarát munkahely”, a „családbarát vál-
lalat”, a „családbarát hely” fogalmai, teljesen érthető módon. Ugyanakkor a piacot még nem 
tartják elég nagynak és a  szemléletet eléggé elterjedtnek ahhoz, hogy a  feltételrendszert 
máris komoly szigorításokkal központilag egységesítsék.

Ez különösen érzékeny téma a civilek számára, ugyanis határozottan megkülönböztetik 
az olyan pályázók körét, akik független civilekhez szeretnének pályázni a Családbarát Vállalat 
címre, és akik a minisztériumhoz a Családbarát Munkahely Díjra. 

A  tanúsítók komoly értéknek tartják a  jelenkori sokszínűséget a  tanúsítók körében, és 
megfogalmaztak némi aggodalmat a  lehetséges megszorításokból, szigorításokból fakadó 
térvesztés, illetve a függetlenség elvesztésével kapcsolatban. 

„Mi civilek vagyunk, ez nagyon fontos momentum. Sokan a mi CSB Vállalat díjunkra pá-
lyáznak, és nem pályáznak a minisztériumhoz. Ők kifejezetten civilektől akarnak minősítést 
kapni, ami független. Nekünk van egy ötpárti nyilatkozatunk, és kifejezzük mindig, hogy nem 
vagyunk benne semmilyen politikai körben vagy viszonyulásban. Ezért úgy érzik a cégek is, 
hogy ha hozzánk pályáznak, nem teszik le a  voksukat semelyik oldalra. Mind semlegesek 
akarnak maradni.”
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„Egységes szabályozás. Ha megvalósulna, mellékesen vagy felettesen, mi önállóak ma-
radnánk, ha csak lehet. Ezt tartanánk. Mi mindig alkalmazkodunk egyéb piaci körülmények-
hez. Civilként gyorsan tudunk változni, mindig figyeljük a  helyzetet, a  körülményeket, és 
a nagy célért csinálunk mindent! Ami ezt szolgálja, azt mi csináljuk.”

Egy tanúsító szervezet úgy fogalmazott, hogy szükség van a családbarát munkahelye-
ket és szolgáltatókat minősítő szabályozásra, de az elismerések és a díjosztás szabályozására 
nincs szükség, ebben meghagyná az elismerést osztó civilek függetlenségét. Úgy véli, hogy 
az elismerést osztók általában egy szűk közegnek osztanak díjat, de ezt nem érdemes köz-
pontosítani, mert nehéz közös nevezőt találni, mivel ezek a közegek ritkán érintkeznek egy-
mással. Mások a célcsoportok.

Az egyik tanúsító kiemelte, hogy a szakmai zsűriken kívül nagyobb hangsúlyt kellene fektetni 
a felhasználók (családok, munkavállalók stb.) véleményére és a díjazásba való bevonásukra is. 

Egy másik szervezet véleménye szerint ők nem tudnak versenytársként tekinteni más 
tanúsítókra, mert nem gazdasági megfontolásból működtetik a díjat, hanem társadalomjob-
bító szándékkal. Az interjúalany rámutatott arra, hogy a családbarát szemlélet inkább ösz-
szehozza a különböző vállalatokat, nem pedig versenyhelyzetbe kényszeríti őket. Erre példa, 
hogy vannak olyan partnereik, akik különdíjakkal egészítik ki az eredeti díjat, sőt helyszínt 
biztosítanak a díjosztó gálának, és segédkeznek a díj lebonyolításában is. Ezenkívül egyéb 
magyar és nemzetközi kis- és nagyvállalatok is támogatóan viszonyulnak a díjhoz, így pedig 
az a céljuk, hogy a szemléletet minél szélesebb közegre kiterjeszthessék. 

Egy tanúsító elképzelhetőnek tartja, hogy a szervezetek félnek attól, hogy egy ernyőmi-
nősítés a szervezet által kifejlesztett know-how-t illetéktelenül elsajátítja, majd olyan módon 
és olyan célokra használja fel, ami nem a szervezet sajátja. Szerinte fontos, hogy egy szervezet 
úgy csatlakozzon az ernyőminősítési rendszerhez, hogy annak részletekbe menően ki vannak 
dolgozva a jellemzői, és a szervezetek ezek ismeretében dönthetik el, hogy csatlakoznak-e, 
vagy sem. A szervezet ilyenkor azt fogja mérlegelni, hogy az ernyőminősítés devalválja-e az 
eddigi minősítését azzal, hogy az ernyőrendszer alacsonyabb kritériumokat szab, mint az 
adott szervezet eddigi elvárása. Ezzel szemben, ha az az ernyőminősítés magasabb kritéri-
umokat szab, mint a szervezet korábbi rendszere, akkor félő, hogy a szervezet veszít majd 
addigi pályázói köréből.

4.3.2.3. Javaslatok a családbarát egységes minősítés kapcsán
A tanúsítókkal folytatott interjúk alapján számos javaslat fogalmazható meg:

 – Az egységes keretrendszer magánszemélyekre és intézményekre is vonatkozzon (a 
díjazottak tekintetében).

 – Fokozatos kategóriák létrehozása ágazatok és szakmaterületek szerint (csillagozás 
vagy más elnevezés). 

 – Az átfogó minősítési eljárás háromfokozatú lehetne: első körben a független szervezetek 
önállóan tanúsítanának. A következő szakaszban a kapott díjak monitorozása történne 
meg, és amennyiben a vizsgált családbarát intézmény még mindig megfelel a szempon-
toknak, egy következő fokozatú elismerést kap; itt már korlátozottabb számú díjazott 
lenne. A második szakasz pályázóinak elbírálásához a zsűri az első körben díjazó szerve-
zetekből állhatna össze. A folyamat végén egy pályázó nyerné el a legmagasabb fokoza-
tú elismerést. (Bár a legmagasabb fokozat elnyeréséhez 2-3 év teljesítményét érdemes 
figyelembe venni, fontos azt is szem előtt tartani, hogy ennél több ideig valószínűleg 
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nem lehet számítani a pályázó intézmények együttműködésére. Az évente új fokozatba 
kerülés motiválhatná a szervezeteket arra, hogy évente részt vegyenek a minősítésben.)

 – Nehéz feladat lesz közös nevezőt találni a tanúsítók között, de érdemes meghatároz-
ni egy közös minimumot a díjazások esetében, ezután pedig ágazati bontás mentén 
lehetne különböző szempontokat megfogalmazni. Fontos, hogy a kritériumok szak-
mai alapon legyenek megfogalmazva, a  szakmaiság mögött pedig kívánatos egy 
közös értékrendszer megléte. Az értékrendszer meghatározásához a résztvevőknek 
a család alapértelmezett fogalmában kellene egyetérteniük.

 – A piacon a különböző szervezetek által osztott díjak presztízsének csökkenését egy 
átfogó szabályozás meggátolhatná, ugyanakkor egy ilyen rendszer a minősítések át-
láthatóságát, egyértelműségét is biztosíthatná. Az átfogó szabályozó rendszer részt-
vevői lehetnének a tanúsítást osztó szervezetek, valamint a kormány is képviseltet-
hetné magát.

 – Nem szeretnének egységes szabályozást, mert az megöli a  kreativitást és bezárja 
a fejlődési lehetőséget, továbbá megnehezíti a kis civilek munkáját. Az együttműkö-
dés a piac szereplői között azonban elengedhetetlen. 

 – A közös arculat nem jó, mert minden szervezetnek van saját arculata. Kerülendő a tel-
jes egységesítés. 

 – Az egységes keretrendszernek lehetne egy minimum szintje, de maximuma ne! Leg-
alább az egyik irányban legyen nyitott a rendszer. 

 – Az elvárások növelése, a szempontrendszerek színvonalának emelése előremutató 
lenne.

 – Külön kezelnék a díjat és a védjegyet – a kritérium szigorúsága alapján. Nem tartják 
reálisnak egy nagyon szigorú rendszer bevezetését, mivel a magyar piac erre még 
nincs felkészülve. 

 – Egy egységes ernyőminősítési rendszer leginkább a monitorozásban segíthetné a ta-
núsítók munkáját.

 – A legfontosabb az ellenőrzés és az utánkövetés, hogy ne erodálódjon a díj értéke. 
 – Az anyagi támogatáson túl a családbarát szemléletre fókuszáló képzések.
 – Hátrányosabb régiók és társadalmi csoportok célzott támogatása.
 – Civil tanúsítók függetlenségének támogatása; nem „kötelező” rendszerek, csak aján-

lások kidolgozása. Nagyon fontos, hogy az egységes védjegy ne „oltsa ki” a kisebb 
kezdeményezések lehetőségét, ne korlátozza a civileket. 

 – A  családbarát szolgáltatást nyújtó szervezeteket erőteljesebben kellene támogat-
ni a családbarát munkahellyé válásában, mert nekik sokkal nehezebb a helyzetük. 
A kettőt egyszerre teljesíteni szinte lehetetlen.

 – Amíg nincs pénz a fejlesztésre, a munkahelyektől nem várható el, hogy szigorú krité-
riumrendszernek feleljenek meg. 

 – Összegezve megállapíthatjuk, hogy a megkérdezett tanúsítók nem ellenzik az átfo-
gó minősítés kidolgozását, azonban hangsúlyozták, hogy jelenlegi tevékenységük 
egymást kiegészíti, eltérő fókuszokkal dolgoznak, éppen ezért a harmonizációs tevé-
kenységet, a „közös minimum” kidolgozását kihívásokkal telinek látják. 
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A másodelemzés és a kvalitatív tanúsítói interjúk alapján elmondható, hogy a családbarátság 
számos politikához (pl. nemek közötti egyenlőség, antidiszkrimináció, az egyenlő bánásmód-
hoz, egyenlő bérezéshez való jog, munkaidő-szabályozás stb.) és gondolatkörhöz kötődhet 
(pl. genderszemlélet, diszkrimináció, emberi jogok, sokszínűség/diverzitás).

A szemlélet terjesztésével, kutatásával, felmérésével, minősítésével, jogi keretbe ülteté-
sével foglalkozó szervezetek a fenti kategóriák metszéspontjában értelmezik a családbarát-
ságot, és általában tág definíciót adnak. Azoknál a  szervezeteknél, melyek – dolgozói elé-
gedettség, arculatjavítás stb. célokkal – szervezeti felépítésükre alkalmazzák a szemléletet, 
a  fogalom intézkedéscsomagok formájában testesül meg, melyeknek köre igen széles, és 
létrejöttüket a szervezetek saját adottságaikra szabva alakítják ki.

Az ideális definíció kétszintű:
 – Egyrészt egy átfogó elméleti meghatározást tartalmaz, és ez az iránymeghatározás 

a szervezet attitűdjét tükrözi a dolgozó egyén és családjának (magánéletének) viszo-
nyával kapcsolatban.

 – Másrészt a szemléletet a szervezeti felépítéshez igazodó intézkedéscsomag összetételében 
határozza meg, melyben az intézkedések az elméleti meghatározásban kijelölt irányhoz 
igazodva a  legváltozatosabb formákban valósulhatnak meg a  szervezetek felépítése, 
iparági besorolása, térbeli-politikai-kulturális-gazdasági kontextusa szerint, vagy a sze-
rint, hogy a családbarát szemléletet az aktor alkalmazni vagy terjeszteni szeretné, stb. 

A kutatás kezdeti fázisában – annak érdekében, hogy a definíció a későbbi kutatási fázisok-
ban az empirikus vizsgálati eredményekkel pontosítható, alakítható legyen – célszerű egy 
további adottságot is a családbarát munkahely definíciójának részévé tenni: 

 – a munkahelyek „családbarát” önbesorolását.
Az alábbiakban a „családbarát foglalkoztatás” fogalom elvi meghatározásának pilléreit ismer-
tetjük, majd a szemlélet gyakorlati megvalósításának néhány jellemzőjét említjük meg.  

• A munka-magánélet egyensúly definíciójának két szintje:
Elvi meghatározás

 – A családbarátság „bármilyen politika vagy gyakorlat, amely hozzásegíti a családokat 
ahhoz, hogy minél több időt töltsenek együtt” (kaSzáS-korén 2012, 60). 

 – „Azok a  munkahelyek, amelyek kifejezetten figyelnek a  munkavállalók elégedett-
ségére, hogy a munkavállalók a jó munkakörülmények mellett a munka-magánélet 
egyensúlyát is megtalálják, tipikusan a  munkavállaló- és családbarát munkahelyek 
kategóriába tartoznak” (TarDoS 2014b, 9).

 – A családbarátság fogalma szűkebb értelemben azt jelenti, hogy a munkáltató figyelembe 
veszi, hogy a munkavállaló kiskorú gyermek(ek)ről vagy más családtagról gondoskodik, és 
olyan intézkedéseket hoz, amelyek ezt megkönnyítik (EIGE 2015; Fail et al. 2015; OECD 2016). 

 – A munka-magánélet egyensúly a munka és magánélet (szerepei) közötti idő és ener-
giabefektetés eloszlását mutatja, vagyis azt, hogy az egyén egyenlő mértékben in-
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volválódik-e a munka- és családi szerepekbe, s hogy ezekkel a szerepekkel egyenlő 
mértékben van-e megelégedve a két életterületen. Komponensei:

• időegyensúly: munka- és családi szerepekre rendelkezésre álló egyenlő mennyiségű idő;
• involválódási egyensúly: a pszichés involválódás egyenlő mértéke a két életterületen;
• elégedettségi egyensúly: a két terület szerepeivel való egyenlő mértékű megelé-

gedettség (GreenhouSe et al. 2003, idézi OSHA 2012, 1);
• a szervezet „családbarát” önbesorolása;
• a munkavállaló választási lehetősége a munkával és a családi élettel kapcsolatos 

preferenciái között (Joyce et al. 2010).
Gyakorlati szint

 – A vállalatok jogszabályban meghatározott kötelezettségein túlmenően vállalt intéz-
kedései (OECD 2016).

 – A munka és a családi élet összeegyeztetésének elősegítésére vonatkozó vállalati in-
tézkedések. Példák:

• A törvényi előírásokon túlmutató szabadságolási lehetőségek (OECD 2016)
 ▪ fizetett anyasági szabadság (európai unió–európai TanácS 2000);64

 ▪ a gyermek születését vagy örökbefogadását követően szülői szabadság (eu-
rópai unió–európai TanácS 2000).

• A munkáltató biztosította gyerek- és idősgondozási szolgáltatások (OECD 2016; 
EIGE 2015).

• Munkahelyi egészség- és biztonságbiztosítás (OECD 2016).
• Rugalmas munkaidőre vonatkozó intézkedések (OECD 2016).
• Foglalkoztatási támogatás a munkanélküli szülőknek (kaSzáS-korén 2012).
• Az anyasággal összefüggő okból történő elbocsátással szembeni védelem (euró-

pai unió–európai TanácS 2000).
• „A munka-magánélet egyensúlyának megteremtése a munkavállalói elégedett-

ség, elkötelezettség, és azon keresztül az egyéni teljesítmény növelésének esz-
köze a munkahelyen” (TarDoS 2014a,103).

8. ábra. A családbarát munkahely definíciós szintjei és azok kapcsolata

64  Az Európai Unió Alapjogi Chartája.
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Kutatásunkban elsődleges célkitűzés volt a családbarát szemléletmód, a családbarát attitűd, 
ezen belül a családbarátság jelentésének, mérésének és interpretálási módjainak megisme-
rése. A  másodelemzés (adat- és dokumentumelemzés) során megvizsgáltuk, hogy milyen 
„család” és „családbarát”-definíciót használ a  szakirodalom, hogy létezik-e egységes meg-
határozás, hogy milyen terminológia jelenik meg a  családbarát szemléletre fókuszáló do-
kumentumokban, hogy a családbarátság jogi környezetben alakult ki, s hogy milyen nem-
zetközi gyakorlatok megfontolása szükséges a hazai szemléletformálás implementálásához. 
Megvizsgáltuk továbbá, hogy milyen mérési módszerek, eszközök ismertek a területen, ame-
lyek támogathatják a későbbi indikátorképzést. 

A terminológiában a következő kiemelt definíciókkal találkozhatunk: 
A  család fogalmi meghatározása különböző tudományterületeken eltérhet (pl. 

jogi, szociológiai stb.). A családformák és modellek változásáról számos szakirodalom 
számol be: a „less family” és a „back to family” trendeknek köszönhetően a társadalom-
ban jelentős polaritás jellemző. (A „less family” trend az instabil kapcsolatokkal, vala-
mint a  válások magas számával jellemezhető, míg a  „back to family” trend jellemzői 
között a  stabil párkapcsolatokat, a  házasságok emelkedő számát és a  magas gyerek-
számot tartjuk számon.)

A családpolitika számos szakirodalomban és nemzetközi jogszabályi környezetben is 
megjelent, így összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a családpolitika azon központi törekvés, 
amelynek során a kormányzatok a családok életét befolyásolják, és mindezt családtámogatási 
intézkedések formájában, támogatási eszközökkel valósítják meg. A családtámogatási rendszer 
eszközei nemzetközi és hazai viszonylatban széles skálán mozognak. Az egyes időszakok más 
és más területre fókuszálnak, azonban az elmúlt és a  jelen időszak családpolitikájában ki-
emelkedő helyen szerepel a családok támogatása Magyarországon. 

A  családbarát jelző elterjedése napjainkra vált gyakorivá; a  nemzetközi szakirodalom 
elsősorban a  családbarát munkahelyek kapcsán használja. A  szociál- és családpolitikák, va-
lamint a  családtámogatási eszközök áttekintése során megfigyelhető, hogy „családbarát 
munkáltatóvá” válni gyakran azt jelenti, hogy bizonyos családtámogatási eszközök intézményi 
szinten megszilárdulnak, illetve egy rendszerbe szerveződnek.

A kvalitatív interjúk alapján a fogalmi tisztánlátás hiányát megerősítették a kutatás ala-
nyai. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy Magyarországon a  „családbarátság” definíciója 
a tanúsító szervezetek meghatározásában még leszűkül a munkahelyek rugalmasságának és 
a munka-család egyensúly megteremtésének célkitűzésére. A tanúsítványok, díjak pályáza-
ti kritériumrendszerei bővebben kifejtik, melyek azok a formák, amelyek értékelésre „érde-
mesek”, de ezek egységessége még nem jelenik meg. A megkérdezett tanúsítók többsége 
egyértelműen megfogalmazta annak igényét, hogy megszülessen egy közös, mindenki ál-
tal elfogadott, általános definíció és egy azon alapuló, jól adaptálható kritériumrend-
szer. A  legtöbb megkérdezett szervezet nem rendelkezett explicit és jól körülhatárolható 
családbarát-definícióval, de az interjúalanyok összefoglalták, hogy mi az az értelmezés, amit 
– ha nem is hivatalos formában – az adott szervezet magáénak vall.
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Az általunk vizsgált nemzetközi szakirodalomban a családbarát szemléletet jellemzően 
az EU-nak a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó irányelvei alakították. A források alapján 
a családbarátság munkahelyi megjelenése a nemek közötti egyenlőség megvalósításának esz-
közeként értelmezhető. 

Láthattuk, hogy a családbarát szemléletet terjesztők köre igen széles, csoportosítható
 – az intézkedéseinek típusa szerint (pl. szabályzatalkotás, figyelemfelkeltő kampány, 

benchmarking), 
 – illetve a szerint, hogy a családbarát szemlélet terjesztésében minősítési eljárás tanú-

sítójaként vagy tanúsítottjaként vesz-e részt. 
A  jó gyakorlatok gyűjtése a  minősítési eljárások egyik fajtája, így fontos szerepe van 
a tudásmegosztásban, a mintaadásban, az innovációban, és amennyiben a résztvevők közös 
platformokon versenyezhetnek, közös eseményeken szerepelhetnek, úgy a hálózatosodás-
ban is.65 

Ismertettük, hogy a minősítettek számára milyen előnyökkel (pl. dolgozói elégedettség, 
a vállalati elismertség növekedése, a dolgozók megtartása, a HR-politika felülvizsgálatának 
a  lehetősége) és nehézségekkel jár a  szemléletformálásban való részvétel (pl. rövid távon 
növekvő költségek, új vállalati kommunikációs csatornák kiépítése, új felelősségi körök ki-
alakítása). Végül német, szlovén, cseh, angol és amerikai tanúsítók értékelési szempontrend-
szerének beemelésével célunk volt olyan szempontok hangsúlyozása, melyek később egy 
családbarát indikátorrendszer alapjául szolgálhatnak.

A külföldi szakirodalom gazdagnak tekinthető a munka és a család összeegyezteté-
sével kapcsolatos kutatások tekintetében. Mindezek ellenére – a tanulmányban ismertetett 
kutatásmódszertani problémák miatt – a családbarát intézkedések hatásairól csak óvatosan 
fogalmazhatók meg általános kijelentések. Ezért ebben a tanulmányban arra vállalkoztunk, 
hogy a hazai Családbarát Munkahely Díjhoz hasonló, Európai Uniós tagállamokban fellelhető 
kezdeményezésekről és az azokhoz kapcsolódó adatgyűjtésekről számoljunk be. 

A megismert kezdeményezések jellemzően nem törekednek adatokon alapuló hatás-
mérésre. Adatfelvételre inkább csak az aktuális helyzet feltárása céljából kerül sor, tipikusan 
valamilyen díj átadása előtt. Csupán néhány olyan gyakorlatot ismertünk meg, amely a be-
avatkozások hatásának a mérésére és az eredmények vezetői szinten történő visszacsatolá-
sára törekszik. Elmondható, hogy kevés olyan kezdeményezés ismert, amely lehetővé teszi, 
hogy az eredmények ismeretében, azokra támaszkodva, szervezetfejlesztésre vagy egy kiala-
kított gyakorlat családbarát jellegének az erősítésére kerüljön sor.

Áttekintő vizsgálatunk rámutat továbbá a különböző kutatásmódszertani eszközök öt-
vözésére az egyes kezdeményezések tekintetében. A kérdőíves adatfelvételek mellett gyak-
ran interjú, műhelymunka, egyeztetés, fókuszcsoport és dokumentumelemzés is része annak 
a folyamatnak, melynek keretében egy munkahely elnyeri a családbarát minősítést.

Az ismertetett kezdeményezések különböző módon támogatják a családbarát mun-
kahelyeket. Némelyek védjegyet, mások díjat adnak át, vagy éppen egy nagy nyilvánossá-
got elnyert rangsorban nyújtanak helyezést a  munkaadók számára. Az elismerés mikéntje 
befolyásolja a  hatásmérést is, hiszen például a  zsűri által kiosztott díj esetében kevésbé, 
a számszerűsítést jobban igénylő rangsor esetében inkább jellemző az objektív mérőeszkö-
zökön alapuló mérés. Értelemszerűen, ez utóbbi esetben könnyebb hatásmérést megvalósí-
tani, és az eredmények alapján fejlesztéseket javasolni.

65  A projekt a Család- és KarrierPONTok bevonásával ún. jógyakorlat-tárat hoz létre.
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Kifejezetten családbarát munkahelyekre és helyekre koncentráló hatásmérések Ma-
gyarországon még nem valósultak meg. A hazai hatásmérések csak közvetve érintették 
ezt a témakört, inkább a foglalkoztatás mérőszámait javító munkaerőpiaci programokra 
vagy éppen a  különböző szociális szolgáltatásokra és juttatásokra, valamint az azokat 
igénybe vevőkre koncentráltak. Ugyan több vizsgálat foglalkozott a munka és a család 
összeegyeztetésének kérdéskörével, azonban ezek a kutatások nem vállalkoztak konkrét 
beavatkozások hatásmérésére.

Jelen kutatás legfőbb eredményeként tehát megállapíthatjuk, hogy a családbarát fo-
galom megjelenik mind a magyar, mind a nemzetközi szakirodalomban és a köztudatban 
is, viszont még nincs egységes és letisztult definíciója. A  családbarátság általánosan 
a családformák és a nemi szerepek változására, valamint a munkaerőpiaci kihívásokra adott 
olyan érdemi válaszként fogalmazható meg, amely tartalmazza azon intézkedéseket és esz-
közöket, amelyek lehetővé teszik a rugalmas alkalmazkodást a munka és a magánélet érdemi 
összeegyeztetésében.

Családbarátság-komponensek, melyek az indikátorképzéshez használhatók
A munkaidővel kapcsolatban jellemző a családbarátságra: 

 – rugalmas munkakezdés/befejezés
 – rugalmas munkaidő
 – rövidített munkahét, munkaidő
 – a túlmunka csökkentése
 – részmunkaidő
 – a munkaidő önkéntes beosztása

A munkavégzéssel kapcsolatban fontos családbarát elemek a következők: 
 – amennyiben lehetséges, otthonról végezhető munka
 – munkakör-/állásmegosztás
 – alkalmi, időszakos munka
 – távmunka
 – több műszakos munka, műszakcserék

A szabadságolással kapcsolatosan pedig a következő elemek járulnak hozzá a családbarát-
sághoz:

 – a szülési szabadság meghosszabbítása
 – szülés utáni szabadság (apáknak is)
 – gyermekgondozási szabadság (apáknak is)
 – a fizetés nélküli szabadság bővítése
 – családi szabadság

A szülői szerep, a gyermeknevelés támogatása szintén kiemelkedő szempont a családbarát 
szervezeti kultúrában, amelybe beletartozik a kisgyermekes szülők támogatása, a szülői sze-
rep megerősítése, az idősgondozás vagy a  gyermekfelügyelet támogatása. A  családbarát-
ság alapvetése, hogy szem előtt tartja a munkavállalók családi állapotát, családi formációját, 
és teret enged a családi és a munkahelyi szerepek rugalmas összeegyeztetésének. Lényegi 
szempont továbbá a munkavállaló döntési szabadságának növelése.

Az explicit családbarát-definíció hiánya mellett a családbarátság mérése és mérőszá-
mai is meglehetősen hiányosnak mondhatók. A másodelemzésben felkutatott szakirodalom, 
a szakpolitikai dokumentáció és az ismert statisztikák nem rendelkeznek konkrét, egységes 
indikátorrendszerrel, sem egyértelmű hatásméréssel. 
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A jelen kutatás célkitűzései között szerepelt a „családbarátság” érvényes definíciójának 
megalkotása, illetve az ehhez kapcsolódó indikátorrendszer kidolgozása, annak érdekében, 
hogy megértsük az intézményi szintű családbarát szemlélethez való viszonyulást és feltér-
képezzük az intézményi szintű gyakorlatokat a  munkahelyek családbarát intézkedéseiről, 
valamint leírjuk a családbarát szolgáltatások általános jellemzőit (Melléklet IV.). A leíró kritéri-
umok megismerése és a mérőszámok létrehozása mellett célunk volt, hogy a makrotársadal-
mi családbarát fordulat intézményi szintű előrehaladását számszerűsíthetővé tegyük, annak 
hatásait monitorozhassuk, valamint teret engedjünk a mélyebb összefüggések megértésére, 
az akadályok és az ösztönző tényezők számbavételére.  

A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy szükségszerű egy közös, mindenki 
által elfogadott, általános családbarát-definíció megalkotása, valamint egy jól adaptálható 
kritériumrendszer kidolgozása. A tanulmány kísérletet tett a családbarátság munkadefiníci-
ójának megalkotására. A CSBO által kidolgozásra kerülő Családbarát Hely tanúsító védjegy 
mindezek figyelembevételével törekszik a megvizsgált egységes kritériumrendszer hiányá-
nak pótlására.  
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9. MELLÉKLETEK

9.1. Melléklet I. – A nemzetközi jogi környezet
Az ENSZ-jogforrások csak igen általános követelményeket tartalmaznak a  várandós anyák, 
a szülő anyák és általában a gyermeket nevelő családok, valamint a gyermekek védelmével 
kapcsolatban.

Fontosnak nyilvánítják a különféle diszkriminációk elleni harcot, az „egyenlő munkáért 
egyenlő bér” elvét és – bármiféle megkülönböztetés nélkül – a méltó életfeltételekhez való 
hozzájutást. Mindemellett felszólítanak a különféle kizsákmányolási formák és az erőszak el-
leni cselekvésre.

„A standardok lehetnek kemények vagy puhák jogi státuszuk szerint (kötelező vagy sem), 
vagy pontosságuk foka szerint (a nagyon részletezőtől az egyszer közös szabályok állomá-
nyáig). Az uniós szintű szociális védelem területén ez a  tartomány az Európai Unió és har-
madik országok dolgozóira és ott illetőséggel rendelkező személyek hozzáférési feltételeire 
vonatkozó szociális védelmi konstrukciók harmonizálásával kapcsolatos kemény standardok-
tól (rendeletek) a  szociális védelmi konstrukciókra vonatkozó információhoz jutás egyszeri 
harmonizálásáig terjedhet.

A nemzeti szociális védelmi rendszerek történelmi fejlődés eredményeként kialakult for-
máinak sokszínűsége és összetettsége olyan tényező, amely nagyon bonyolulttá teszi a har-
monizációhoz vezető utat. […] Szociális téren az EU-ra ruházott jogkörök meglehetősen kor-
látozottak, különösen a szociális védelem kérdésében, és a standardok meghatározásának fő 
döntési hatóköre a tagállamok szintjén marad. A szociális védelemre csakúgy, mint a társa-
dalmi beilleszkedésre, a szubszidiaritás elve az irányadó”.66

A  dokumentum hangsúlyozza, hogy „olyan globális Európa-politika keretei között, 
amelynek középpontjában a foglalkoztatás és növekedés áll (a felülvizsgált lisszaboni stra-
tégia) […] és amely hajlamos a szociális aggályokat félretéve a gazdasági aggályoknak adni 
prioritást” (Munkadokumentum, 5), valamint amelynek tagállamai között óriási eltérések 
vannak a szociális minimumok értelmezésében, nehéz akár csak a  legkisebb közös neve-
zőre is jutni. 

„A szociális védelem területét mindeddig a harmonizációs kísérletekkel szembeni nagy 
ellenállás jellemezte, kivéve az uniós dolgozók és állampolgárok nemzeti szociális védelmi 
konstrukciókhoz való hozzáférésének harmonizálására vonatkozó szabályozási kérdéseket 
(1408/71, 574/42 és legutóbb az 574/72 rendelet). Az európai tanács(ok)ban a  szociális vé-
delemre vonatkozó döntésekre még mindig az egyhangú szavazás szabálya vonatkozik, […] 
miközben szegénység és társadalmi kirekesztés szempontjából nagyon eltérő helyzetből és 
fogalmakból indulnak ki. […] A szegénységi és társadalmi kirekesztés többdimenziós, a társa-
dalmi beilleszkedésre vonatkozó európai folyamatban megtestesülő koncepciójának keretén 
belül a megfelelőséghez különböző értelmezések tapadnak:

66  peña caSaS, Ramón (2005): Setting Minimum Social Standards across Europe. Working Paper. Magyarul: Minimális szoci-
ális standardok meghatározása európai szinten: főbb kérdések. Munkadokumentum, 1–4. p. A továbbiakban: Munka-
dokumentum.
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 – jövedelem szempontjából (mennyi az elég);
 – a különféle fennálló konstrukciók által lefedett népesség és azok elérhetősége szem-

pontjából; 
 – a probléma kezelésére javasolt szakpolitikai megoldások szempontjából (például 

megfelelőek-e az aktivizáláshoz és a képzéshez kapcsolódó megoldások az egyéni 
képességfejlesztés, a meglévő képesítések érzékelése, az egyéni és háztartási jólét 
javítása vizsgálata szempontjából stb.); 

 – a nyújtott szolgáltatások megfelelősége, konkrétan minőségük vagy hozzáférhető-
ségük megfelelősége szempontjából” (Munkadokumentum, 6).

9.1.1. A szociális jogok európai pillérének 20 alapelve67

 I. fejezet: esélyegyenlőség és hozzáférés a munkaerőpiachoz 
 1. Oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás
 2. Nemek közötti egyenlőség
 3. Esélyegyenlőség
 4. A foglalkoztatás aktív támogatása

 II. fejezet: méltányos munkafeltételek
 5. Biztonságos és rugalmas foglalkoztatás
 6. Bérek
 7. Tájékoztatás a munkaviszony feltételeiről és védelem elbocsátás esetén
 8. Szociális párbeszéd és munkavállalói részvétel
 9. A munka és a magánélet közötti egyensúly
 10. Egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezet; adatvédelem

 III. fejezet: szociális védelem és társadalmi befogadás 
 11. Gyermekgondozás és a gyermekek támogatása
 12. Szociális védelem
 13. Álláskeresési járadék
 14. Minimumjövedelem
 15. Időskori jövedelem és öregségi nyugdíjak
 16. Egészségügyi ellátás
 17. A fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadása
 18. Tartós ápolás-gondozás
 19. Lakhatás és segítségnyújtás a hajléktalanok számára
 20. Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Miután az Európai Unióban a szociális védelem minimumáról folyó vita nemzeti szinten ma-
rad, így fontos szerephez jut(hat)nak az egyes intézkedések komplex hatásait, összefüggése-
it, a helyi kezdeményezéseket, megoldásokat tapasztalataikon keresztül is ismerő nem kor-
mányzati szervek, a szociális partnerek és érdekvédelemmel is foglalkozó civil szervezetek.

A harmonizálást az Európai Unióban Nemzeti Cselekvési Tervek és beilleszkedési projek-
tek szolgálják: „az uniós folyamatban a szegénység és a társadalmi kirekesztettség a közös 
értelmezés szerint többdimenziós kérdés, amely nemcsak pénzkérdésekre, hanem az olyan 
alapjogokhoz való hozzáférésre is vonatkozik, mint a lakhatáshoz, az oktatáshoz, az egész-
séghez, a polgári és társadalmi részvételhez, az igazságügyhöz, a kultúrához stb. való jog” 
(Munkadokumentum, 9).

67  https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-so-
cial-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_hu#iii-fejezet-szocilis-vdelem-s-trsadalmi-befogads
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„Nemzetközi szinten, ha kizárjuk az Egyesült Nemzetek Szervezetének vagy a Nemzet-
közi Munkaügyi Szervezet (ILO) általánosabb egyezményeit, 3 fő egyezmény különösen rele-
váns az EU országai esetében: 

 – az 1961-ben az Európa Tanács keretében létrejött Szociális Jogok Chartája; 
 – az 1989. évi, a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló Közösségi Charta (Amszter-

dam óta az EU-Szerződés az Európai Tanács Szociális Jogi Chartájában és a munkavállalók 
alapvető szociális jogairól szóló Közösségi Chartában elismert alapjogokra hivatkozik);

 – az Európai Unió 2000-ben kihirdetett Alapjogi Chartája” (Munkadokumentum, 9).
„A következő jogokat különböztetik meg:

A munkához való jog 
 – tisztességes/biztonságos munkafeltételek 
 – tisztességes bérek 
 – fizetett szabadság 

Az oktatáshoz és képzéshez való jog 
 – ingyenes alapszintű oktatás
 – ingyenes középszintű oktatás
 – ingyenes felsőoktatás
 – szakképzés 

A szociális biztonsághoz való jog 
 – közjólét 
 – az anyák különleges védelme 
 – a családok/szülők különleges védelme
 – a fogyatékkal élők különleges védelme
 – a gyermekek/fiatalkorúak különleges védelme 
 – az idősek különleges védelme 

A lakhatáshoz való jog 
Az egészséghez való jog 
A kultúrához való jog 
Az egészséges környezethez való jog” (Munkadokumentum, 10)

9.1.2. Az Európai Szociális Charta (Európa Tanács)
Az Európai Szociális Charta tekinthető az Európai Emberi Jogi Egyezmény szociális megfele-
lőjének. Az Emberi Jogi Egyezményhez hasonlóan az Európa Tanácsból indult ki, és 1961 óta 
22 ország írta alá, egyes esetekben fenntartásokkal és eltérésekkel. A Charta előírja az aláíró 
államoknak a jogi és igazgatási intézkedések meghozatalát a munka világa és a társadalom-
biztosítás területén. Bár nem rendelkezik a szabályok megsértése esetére valós szankciókról, 
kötelezi az aláíró államokat, hogy kétévente nyújtsanak be jelentést a szakértői bizottságnak, 
amely azonosítja a jogsértéseket és változtatási javaslatokat terjeszt elő. Ennek eredménye-
ként a Charta jelentősen befolyásolta az aláíró államok jogalkotását, ami különösen igaz volt 
fennállása első húsz évében. […] Az EU maga nem írta alá a Chartát. Az 1987. évi Egységes 
Európai Okmány (EEO) preambulumában azonban a Közösség tagállamai utaltak az Európai 
Szociális Chartában elismert alapvető jogokra, nevezetesen a szabadság, az egyenlőség és 
a társadalmi igazságosság jogára. Ez a nyilatkozat immár az Európai Unióról szóló szerződés 
preambulumában is megtalálható (negyedik preambulumbekezdés). Az Európai Bíróság is 
számos alkalommal hivatkozott ítéleteiben a Chartára, és a közösségi jog általános alapelvei-
nek kialakítása során jogi megállapítások forrásaként használja.
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Az Európai Szociális Charta a következő alapvető jogokat sorolja fel:
 – a munkához való jog; 
 – az igazságos, biztonságos és egészséges munkakörülményekhez való jog; 
 – a méltányos díjazáshoz való jog; 
 – a szervezkedéshez való jog; 
 – a kollektív alkuhoz való jog; 
 – a gyermekek és fiatalok védelemhez való joga; 
 – a foglalkoztatott nők védelemhez való joga;
 – a szakmai iránymutatáshoz és szakképzéshez való jog; 
 – az egészség védelméhez való jog; 
 – a szociális biztonsághoz való jog; 
 – a szociális és orvosi segítségnyújtáshoz és a szociális jóléti szolgáltatások juttatásai-

hoz való jog; 
 – a fogyatékkal élők joga a szakképzéshez és az integrációhoz;
 – a családvédelemhez való jog; 
 – az anyák, gyermekek védelemhez való joga; 
 – és a mozgás szabadságához kapcsolódó jogok 
 – a védelemhez és segítségnyújtáshoz való joggal együtt.  

9.1.3. A munkavállalók alapvető szociális jogainak Közösségi Chartája
Az 1989. december 9-én kelt, a  munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló Közösségi 
Chartát akkoriban az Egyesült Királyság kivételével az EK összes tagállama aláírta. Ez nem 
az EU kötelező jogi aktusa és nem az aláíró államok között létrejött, nemzetközi jog szerint 
kötelező erejű szerződés, pusztán a  tagállamok állam- és kormányfői által tett ünnepélyes 
nyilatkozat. Ezzel együtt az EK-szerződés rendelkezéseinek értelmezését segítő eszközként 
kell használni, mivel tükrözi a tagállamok közös nézeteit és hagyományait, valamint az EU és 
tagállamai által tiszteletben tartani szándékozott alapelvekre vonatkozó nyilatkozat. A Közös-
ségi Charta végrehajtására vonatkozó, szintén az állam- és kormányfők által jóváhagyott cse-
lekvési programmal együtt a Bizottság az általa előterjesztett számos irányelv indoklásának 
alapjaként használja.  

A munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló Közösségi Charta I. címe a következő 
területek jogait részletezi: 

 – a mozgás szabadsága; 
 – a foglalkoztatás és a díjazás; 
 – az élet- és munkakörülmények javítása; 
 – szociális védelem; 
 – a társulás és a kollektív szerződés joga;
 – szakképzés; 
 – nők és férfiak egyenlő kezelése;
 – a dolgozók tájékoztatása, részvétele és konzultáció; 
 – munkahelyi egészségvédelem és biztonság; 
 – gyermekek és fiatalkorúak védelme; 
 – idősek;
 – fogyatékkal élők.
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9.1.4. Az EU Alapjogi Chartája 
„A Chartát 2000. december 7-én, az Európai Tanács nizzai ülésén hirdette ki a Tanács, az Euró-
pai Parlament és a Bizottság elnöke. Ekkor azonban nem került be az Európai Uniót létrehozó 
szerződésekbe. […] A Chartát beépítették az Európai Alkotmány tervezetének második részébe.

A Chartában foglalt szociális jogok a következők:

• I. fejezet Méltóság 
1. cikk: Emberi méltóság 

 – Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani és védelemben kell részesíteni.  

• II. fejezet Szabadságjogok
14. cikk: Az oktatáshoz való jog 

 – Mindenkinek joga van az oktatáshoz és a szakképzéshez, valamint a folyamatos kép-
zéshez való hozzáférésre. 

 – Ebbe a jogba beletartozik az ingyenes kötelező oktatás lehetősége. 
 – Tiszteletben kell tartani az oktatási intézmények alapításának szabadságát a demok-

ratikus alapelvek, valamint a szülők azon jogának megfelelő tiszteletben tartásával, 
hogy vallási, világnézeti és pedagógiai meggyőződésüknek megfelelően biztosíthas-
sák gyermekeik oktatását és tanítását, az e szabadságjog és jog gyakorlására irány-
adó nemzeti jogszabályok szerint. 

15. cikk: A foglalkozás megválasztásának szabadsága és a munkába állás joga  
 – Mindenkinek joga van munkába állni és szabadon választott vagy elfogadott foglal-

kozást űzni.
 – Az Unió minden polgára szabadon kereshet foglalkoztatást, munkát, gyakorolhatja 

a letelepedés jogát és nyújthat szolgáltatásokat bármely tagállamban. 
 – A harmadik országoknak a tagállamok területén munkára felhatalmazott állampol-

gárai az Unió polgáraival egyenlő munkafeltételekre jogosultak.  

• IV. fejezet Szolidaritás 
27. cikk: A dolgozók vállalkozáson belüli tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga

 – A  dolgozóknak és képviselőiknek a  megfelelő szinten garantálni kell a  megfelelő 
időben történő tájékoztatást és konzultációt a közösségi jogban, valamint a nemzeti 
jogban és gyakorlatban meghatározott esetekben és feltételek mellett. 

28. cikk: A kollektív szerződés és cselekvés joga
 – A  dolgozók és a  munkaadók vagy ezek szervezetei a  közösségi jognak, valamint 

a nemzeti jognak és gyakorlatnak megfelelően jogosultak a megfelelő szinten kol-
lektív szerződésről tárgyalni és kollektív szerződést kötni, érdekellentét esetén érde-
keik védelmére kollektíven cselekedni, ideértve a sztrájkot is. 

29. cikk: A pályaválasztási szolgáltatásokhoz való hozzáférés joga  
 – Mindenki jogosult hozzáférni ingyenes pályaválasztási szolgáltatáshoz. 

30. cikk: Védelem indokolatlan elbocsátás esetén  
 – Minden dolgozó védelemre jogosult indokolatlan elbocsátás esetén a közösségi jog, 

valamint a nemzeti jog és gyakorlat szerint. 
31. cikk: Méltányos és igazságos munkafeltételek 

 – Minden dolgozó jogosult az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tar-
tó feltételekre. 
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 – Minden dolgozó jogosult a maximális munkaórák korlátozására, a napi és heti pihe-
nőidőszakokra és az éves fizetett szabadságra. 

32. cikk: Gyermekmunka tilalma és a fiatalok védelme a munkahelyen  
 – Tilos gyermekeket foglalkoztatni. A foglalkoztatásba vétel legalsó korhatára nem le-

het a minimális iskolaelhagyási korhatárnál alacsonyabb, a fiatalok számára esetleg 
kedvezőbb szabályok sérelme nélkül és korlátozott mentességek kivételével. 

 – A munkába felvett fiataloknak a koruknak megfelelő munkafeltételeket kell biztosí-
tani, és védeni kell őket a gazdasági kizsákmányolással és olyan munkával szemben, 
amely valószínűleg károsítja biztonságukat, illetve zavarja egészségüket vagy fizikai, 
szellemi, erkölcsi vagy szociális fejlődésüket vagy oktatásukat. 

33 cikk: Családi és munkahelyi élet 
 – A család jogi, gazdasági és szociális védelmet élvez. 
 – A családi és a szakmai élet összeegyeztethetősége érdekében mindenki jogosult az 

anyasággal összefüggő okból történő elbocsátással szembeni védelemre, valamint 
a fizetett anyasági szabadságra és a gyermek születését vagy örökbefogadását köve-
tően a szülői szabadság igénybevételére. 

34. cikk: Szociális biztonság és szociális segítségnyújtás 
 – Az Unió felismeri és tiszteletben tartja például az anyaság, betegség, ipari balesetek, 

eltartottság vagy idős kor, valamint az alkalmazás elvesztése esetén védelmet nyúj-
tó társadalombiztosítási juttatásokra és szociális szolgáltatásokra való jogosultságot 
a közösségi jogban, valamint a nemzeti jogban és gyakorlatban meghatározott eljá-
rások szerint. 

 – Az Európai Unión belül legálisan honos és mozgó minden személy jogosult a társa-
dalombiztosítási juttatásokra és szociális előnyökre a közösségi jog, valamint a nem-
zeti jog és gyakorlat szerint. 

 – A társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem érdekében az Unió felismeri 
és tiszteletben tartja a szociális és lakhatási segítséghez való jogot, hogy tisztes megél-
hetést biztosítson az elégséges erőforrásokkal nem rendelkezők számára a közösségi 
jogban, valamint a nemzeti jogban és gyakorlatban meghatározott eljárások szerint. 

35. cikk: Egészségügy 
 – Mindenki jogosult a megelőző egészségügyi ellátáshoz hozzáférni és az orvosi ke-

zelésre a nemzeti jogok és gyakorlatok által megállapított feltételek mellett. Az Unió 
összes szakpolitikájának és tevékenységének meghatározása és végrehajtása során 
biztosítani kell az emberi egészség magas színvonalú védelmét.

36. cikk: Általános gazdasági érdeket szolgáló szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 – Az Unió felismeri és tiszteletben tartja a  nemzeti jogban és gyakorlatban megha-

tározott általános gazdasági érdeket szolgáló szolgáltatásokhoz való hozzáférést az 
Európai Közösséget létrehozó szerződés szerint az Unió szociális és területi kohézió-
jának előmozdítása érdekében.

37. cikk: Környezetvédelem 
 – A magas színvonalú környezetvédelmet és a környezet minőségének javítását be kell 

építeni az Unió szakpolitikáiba, és a fenntartható fejlődés elvének megfelelően kell 
biztosítani.

38. cikk: Fogyasztóvédelem 
 – Az Unió szakpolitikáinak magas szintű fogyasztóvédelmet kell biztosítaniuk.
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• V. fejezet Állampolgári jogok 
41. cikk: A jó közigazgatáshoz való jog 

 – Mindenkinek joga van arra, hogy az Unió intézményei és szervei pártatlanul, tisztes-
ségesen és ésszerű időn belül kezeljék ügyeit.

 Ez a jog az alábbiakat foglalja magában: 
 – mindenkinek a meghallgatáshoz való jogát, mielőtt őt hátrányosan érintő egyéni 

intézkedést hoznak; 
 – mindenkinek a saját aktájába való betekintéshez való jogát, a titoktartás, valamint 

a szakmai és üzleti titkok jogos érdekének tiszteletben tartásával; 
 – a közigazgatás kötelezettségét döntéseinek indoklására. 
 – 3. Mindenkinek joga van arra, hogy a Közösség intézményei vagy hivatalnokai ál-

tal kötelezettségük teljesítése során okozott esetleges kárt a Közösség megtérítse 
a tagállamok jogában közös általános alapelveknek megfelelően.

 – 4. Mindenki írhat az Unió intézményeinek a szerződések egyik nyelvén és a választ 
kötelező ugyanazon a nyelven megküldeni.

• VI. fejezet Igazságügy 
47. cikk: Az eredményes jogorvoslati lehetőséghez és tisztességes bírósági eljáráshoz való jog 

 – Mindenki, akinek az Unió joga által garantált jogát és szabadságát megsértették, jo-
gosult a bíróság előtt eredményes jogorvoslatot keresni az e cikkben meghatározott 
feltételeknek megfelelően.

 – Mindenki jogosult észszerű időn belül tisztességes és nyilvános meghallgatásra a ko-
rábban jogszabállyal létrehozott független és pártatlan bíróság előtt.

Mindenkinek lehetőséget kell biztosítani a tanácsadásra, a védelemre és a képviseletre. Az 
igazságszolgáltatáshoz való eredményes hozzáférés biztosításához szükséges mértékű jog-
segélyt kell biztosítani azoknak, akik nem rendelkeznek elégséges erőforrásokkal.” 

Az Európai Unió egyik sarokköve a munkaerő szabad áramlása. Ebből kifolyólag az uniós 
szabályozás szerint a családi ellátásokat és a nyugdíjat is a munkavégzés helye, ennek hiányá-
ban a lakóhely szerinti országnak kell folyósítania, de általában a saját belső szabályai szerint.

Ezen túl minden tagállam saját belügyének nyilvánítja, hogy milyen társadalompolitikát 
folytat, miből és milyen elvek alapján, hogyan gondoskodik a sérülékenyebb lakossági cso-
portokról, a várandós anyákról, a gyermeket nevelőkről, a beteget ápolókról, a gyermekekről, 
az idősekről, a munkanélküliekről stb.

9.1.5. Kézikönyv a gyermekjogokra vonatkozó európai jogról68

A kézikönyv fejezetei:
 – Polgári jogok és szabadságok
 – Egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma
 – Identitáshoz fűződő kérdések
 – Családi élet
 – Gyermekvédelmi szakellátás (alternatív gondoskodás) és örökbefogadás
 – A gyermekek erőszakkal és kizsákmányolással szembeni védelme

68  A gyermekjogokra vonatkozó európai jogról szóló kézikönyvet az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és az Eu-
rópa Tanács az Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatalával közösen készítette 2015-ben. A kézikönyvet az Európai 
Unió Kiadóhivatala (Luxembourg) adta ki 2016-ban. Lásd https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_
child_HUN.pdf
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 – Gazdasági, szociális és kulturális jogok
 – Migráció és menekültügy
 – Fogyasztóvédelem és adatvédelem
 – A gyermekek jogai a büntető igazságszolgáltatás keretében

Általánosan alkalmazandó a gyermek érdekeinek minden mást megelőzően biztosítandó joga, 
aminek teljes körű érvényesülése konkrét esetekben (pl. a szülői gondozáshoz-neveléshez vagy 
a kapcsolattartáshoz való joga gyakorlásában) azonban mégis akadályokba ütközhet.

„Az uniós jog nem rendelkezik a szülők általi gondozáshoz való jog tárgyi hatályáról. […] 
Az uniós jogban az Európai Unió Alapjogi Chartája 24. cikkének (3) bekezdése kifejezetten 
elismeri minden gyermeknek ahhoz való jogát, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson 
fenn. A rendelkezés megszövegezése egyértelművé teszi a jog tartalmát, különösen a kap-
csolattartás jelentését: a kapcsolattartásnak rendszeresnek kell lennie, lehetővé kell tennie 
a  személyes kapcsolat kialakulását, és közvetlen kapcsolat formájában kell megvalósulnia. 
[…] a gyermek azon joga, hogy kapcsolatot tartson fenn szülőjével, kifejezetten arra korláto-
zódik, ami megfelel a gyermek legfőbb (mindenek felett álló) érdekének” (Kézikönyv a gyer-
mekjogokra vonatkozó európai jogról, 81).

9.1.6.  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1158 Irányelve (2019. június 20.) 
a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1158 irányelve (2019. június 20.) a szülők és a gon-
dozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU taná-
csi irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Irányelv) a férfiak és nők egyenlő-
ségének, valamint a munka-magánélet egyensúly megteremtésének, a gyermekek jogainak 
mindenek felett álló érvényesítésének kontextusában vizsgálja az apák/társszülők gyermek-
gondozásba való intenzívebb bevonásának lehetőségeit, a nők fokozottabb munkahelyi ér-
vényesülését. Elrendeli a következőket: 

 – apasági szabadság (minimum tíz nap születés, örökbefogadás, halvaszületés esetén);
 – szülői szabadság: a gyermek nyolcéves kora előtt legalább négy hónap; 
 – ebből át nem ruházható szülési/apasági/szülői szabadság meghosszabbítása két hónapra;
 – gondozói szabadság: évi öt munkanap, nagyszülőkre, testvérekre is kiterjesztve;
 – családi vis maior esetén távolmaradás;
 – rugalmas munkafeltételek, a szülők preferenciája mentén (távmunka, rugalmas mun-

kabeosztás, részmunkaidő);
 – munkahellyel való kapcsolattartás, visszailleszkedés támogatása;
 – díjazások, juttatások, jogosultságok a fenti kedvezmények időtartama alatt;
 – elbocsátás elleni védelem a fenti kedvezményeket igénybe vevők számára;
 – munkahelyi diszkrimináció, kedvezőtlen bánásmód elleni védelem a fenti kedvezmé-

nyeket igénybe vevők számára.

9.1.7.  Kiemelten fontos uniós követelmények
 – „A gyermekek után járó támogatásokhoz és a szülői szabadsághoz való hozzáférés 

nem lehet diszkriminatív. 
 – A  tanulószerződéses fiatal munkavállalók társadalombiztosítási fedezete az uniós 

jog szerint nem lehet olyan alacsony, hogy kizárja őket a védelem általános köréből. 
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 – Az Európai Szociális Charta alapján a családi támogatások igazolatlan iskolai hiányzás 
esetén történő felfüggesztése aránytalanul korlátozza a család gazdasági, szociális és 
jogi védelemhez való jogát” (Kézikönyv a gyermekjogokra vonatkozó európai jogról, 168).

„Az Európai Szociális Charta 16. cikke előírja az államoknak, hogy megfelelő eszközökkel biztosít-
sák a család gazdasági, jogi és szociális védelmét. Az elsődleges eszközöknek a családi vagy gyer-
mekek után járó ellátásoknak kell lenniük, amelyeket a társadalombiztosítás részeként nyújtanak, 
és amelyek vagy alanyi jogon elérhetők, vagy rászorultsági alapon járnak. Ezeknek az ellátásoknak 
jelentős számú család számára megfelelő jövedelemkiegészítést kell jelenteniük. A Szociális Jo-
gok Európai Bizottsága az ekvivalens mediánjövedelem (Eurostat) alapján értékeli a családi (szü-
lői) ellátások megfelelőségét” (Kézikönyv a gyermekjogokra vonatkozó európai jogról, 168).

Források:
 – Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
 – A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
 – Az Európai Unió Alapjogi Chartája
 – Az Európai Szociális Charta
 – Az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás el-

leni védelméről szóló Egyezménye 
 – A szociális jogok európai pillérének 20 alapelve
 – Ramón Peña Casas: Munkadokumentum: Minimális szociális standardok meghatáro-

zása európai szinten: főbb kérdések
 – Kézikönyv a gyermekjogokra vonatkozó európai jogról 
 – AZ Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1158 irányelve (2019. június 20.)69

9.2. Melléklet II. – A hazai jogi környezet
Ebben az alfejezetben a  családbarát szemlélethez és értékrendhez, valamint a  családbarát hely, 
munkahely fogalmaihoz kapcsolódó, a jelenlegi gyakorlatot meghatározó jogszabályi környezetet 
kívánjuk áttekinteni. A családi életet (például a gyermekvállalást, a kisgyermekes nők foglalkoztatá-
sát, a gyermekes családok biztosítási és ellátási rendszerét stb.) közvetlenül érintő azon jogi területe-
ket és vonatkozó rendelkezéseket mutatjuk be, melyekhez szabályozás is kapcsolódik.

Az áttekintésben csak a Nemzeti Jogtárban (njt.hu) közölt, legkésőbb hatályba lépő, illet-
ve legtovább hatályos jogszabályi rendelkezéseket vettük figyelembe.

9.2.1. Az alapvető jogforrás – Magyarország Alaptörvénye70

„Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a  család és a  nemzet, összetartozásunk 
alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.

Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az em-
beri szellem teljesítménye.

Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igaz-

ság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltá-

nyosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”

69  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
70   Hatályban 2016. 07. 01-től.
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9.2.2. Munkajog
Jogforrások:

 – 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról71

 – 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról72 
 – 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 – 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 

valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát ke-
resők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról73

 – 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről74

 – 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről75

 – 2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről76

9.2.2.1. A munkajog által biztosított védelem
A szabályozás és a gyakorlat szerint is a várandós és a kisgyermekes munkavállalót komplex 
védelem illeti meg. 

A 6 hónaposnál fiatalabb gyermeket nevelő anyát munkaidő alatt naponta kétszer egy 
óra, ikergyermekek esetén kétszer két óra, 6–9 hónapos gyermek esetén naponta egy óra, 
illetve ikergyermekek esetén két óra szoptatási idő illeti meg.

Háromévesnél fiatalabb gyermeket nevelő anya és egyedülálló apa, valamint nyugdíjas-
nak nem minősülő munkavállaló csak a munkavállaló magatartásával megindokolt felmon-
dással bocsátható el. A felmondási idő nem kezdődhet meg betegség, illetve beteg gyermek 
ápolása miatti keresőképtelenség és hozzátartozó gondozására igénybe vett szabadság ide-
je alatt.

A  felmondási idő a  munkáltató alkalmazásában töltött idővel, a  végkielégítés pedig 
a munkaviszonyban töltött idővel arányos. Munkáltatói felmondás esetén a munkaviszony 
hosszától függően a munkavállalót a rá irányadó öregségi nyugdíj korhatár elérése előtti 5 
évben magasabb összegű végkielégítés illeti meg. 

9.2.2.2.  Munkaidő, munkabeosztás
A várandós és a 3 éven aluli gyermeket nevelő anya, illetve gyermeke 16 éves koráig a gyer-
mekét egyedül nevelő vagy hozzátartozóját személyesen ápoló, valamint a legalább 50%-os 
mértékben egészségkárosodott munkavállaló a munkaszerződésétől eltérően más helység-
ben végzendő munkára, gyermeke 3 és 4 éves kora között pedig rendkívüli munkavégzésre, 
készenlétre nem kötelezhető. A fiatal munkavállaló számára éjszakai munka nem rendelhető 
el, és legfeljebb egyheti munkaidőkeretet lehet elrendelni.

A források között fent említett Kttv. (törvény a közszolgálati tisztviselőkről) a hatálya alá 
tartozó munkavállalókra azonban – a munkaidőkeretben meghatározott, illetve a részmun-
kaidős beosztás kivételével – percnyi pontossággal írja elő a munkaidő kezdetét és végét: „89. 
§ (1) A teljes napi munkaidő napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő). A heti munkaidő 
heti negyven óra, hétfőtől csütörtökig 8.00–16.30 óráig, pénteken 8.00–14.00 óráig tart (álta-
lános munkarend).”

71   Hatályban 2018. 07 .01-től.
72   Hatályban 2018. 07. 26-tól. 
73   Hatályban 2018. 01. 01-től.
74   Hatályban 2018. 08. 04-től.
75   Hatályban 2018. 07. 01-től.
76   Hatályban 2017. 10. 20-tól.
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9.2.2.3.  Szabadság
Az alapszabadság minden munkavállaló számára 20 nap, mely az életkorral emelkedő mértékű 
pótszabadsággal egészül ki, valamint szülői pótszabadsággal a  munkavállaló saját háztartá-
sában nevelt 16 éven aluli gyermekeinek száma alapján, és további pótszabadság illeti meg 
a munkavállalót, ha megváltozott munkaképességére vagy fogyatékosságára tekintettel része-
sül ellátásban vagy a saját háztartásában nevelt valamely gyermeke fogyatékos. A szabadság 
legalább 7 munkanapra eső részének kiadási idejét a munkavállaló határozhatja meg. A mun-
káltató a szabadságot az esedékesség évében és legalább 14 egybefüggő napra köteles kiadni.

Az anya 24 hét szülési szabadságra jogosult, amiből legalább 2 hetet köteles kivenni. Más 
megállapodás hiányában a szülési szabadságot a szülés várható időpontja előtt 4 héttel kell 
kiadni, de ha a gyermeket koraszülöttek számára fenntartott intézményben ápolják, a szülési 
szabadság igénybe nem vett részét a szülést követő 1 éven belül igénybe lehet venni. A szü-
lési szabadság időtartama munkában töltött időnek minősül.

A munkáltató köteles a munkavállaló kérése szerint gyermekgondozási szabadságot adni 
a munkavállaló gyermekének 3 éves koráig. A munkavállaló legfeljebb a gyermeke 10 éves 
koráig a gyermek személyes gondozása céljából a gyermekgondozást segítő ellátás folyósí-
tásának ideje alatt fizetés nélküli szabadságra jogosult.

A munkavállalót a hozzátartozójának tartós személyes ápolására legfeljebb 2 évig fizetés 
nélküli szabadság illeti meg. 

Túlmunkára a  beosztás által érintett naptól, napszaktól és a  helyette biztosítható szabad- 
időtől függő mértékű bérpótlék jár. A törvény a kölcsönös felelősségi, valamint a különféle foglal-
koztatási jogviszonyokra és a munkavállaló továbbtanulására vonatkozó szabályokat is tartalmazza.

9.2.3. A munkaerőpiaci megjelenés, visszatérés elősegítése
Jogforrások:

 – 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról77

 – 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Foglalkoztatási költségvetésből támogatott képzés nyújtható gyermekgondozási ellátásban 
részesülő személynek, amit a gyermeke 6 hónapos korától legfeljebb heti 30 óra időtartam-
ban vehet igénybe. További feltétel, hogy a támogatott képzés alatt nem folytathat jövede-
lemszerző tevékenységet.

A  regisztrált munkanélkülit megillető ellátás csak munkalehetőség hiányában, illetve 
meg nem felelő munkalehetőség visszautasításáig folyósítható. 

A kisgyermekes regisztrált munkanélküli anyának vagy a gyermekét egyedül nevelő apá-
nak felajánlott munkalehetőség csak akkor számít megfelelőnek, ha legfeljebb napi 3 óra in-
gázással jár. Ha a kisgyermekes szülő tartósan munkanélküli, segélyként gyermekfelügyeleti 
támogatás, a tartósan munkanélküli egészségkárosodott személynek pedig egészségkáro-
sodási támogatás nyújtható.

9.2.4.  Családi pótlék
Jogforrás:

 – 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról78

77  Hatályban 2018. 07. 01-től.
78  Hatályban 2018. 07. 01-től.
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A gyermeket saját háztartásában nevelő egyik szülőt családi pótlék illeti meg. A közokta-
tásban tanuló nagykorú eltartott gyermek 20 (bizonyos esetekben 23) éves koráig jár a csa-
ládi pótlék. 

A  családi pótlék folyósítását felfüggesztik, ha a  gyermek az óvodából igazolatlanul 20 
napot mulaszt, illetve ha a  tanköteles (16 éven aluli) gyermek igazolatlan iskolai hiányzása 
eléri az 50 kötelező tanórát.

A  családi pótlék gyermekenkénti havi összege egygyermekes család esetén 12 200 Ft, 
egygyermekes egyedülálló esetén 13 700 Ft, két gyermeket nevelő család esetén 13 300 Ft, 
kétgyermekes egyedülálló esetén 14 800 Ft, három- vagy többgyermekes család esetén 16 
000 Ft, három- vagy többgyermekes egyedülálló esetén 17 000 Ft, tartósan beteg vagy súlyo-
san fogyatékos gyermek nevelése esetén 20 300–25 900 Ft.

9.2.5. Társadalombiztosítás, gyermekgondozási ellátások
Jogforrások:

 – 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról 
szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben

 – 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról79

A várandóssága ideje alatt legalább 4 (koraszülés esetén legalább 1) alkalommal várandós-
gondozáson részt vett anyát egyszeri, 64 125 Ft (ikergyermekre 85 500 Ft) anyasági támoga-
tás illeti meg.

A keresetarányos (70%-os) gyermekgondozási ellátások – a szülési szabadság idejére fo-
lyósított, összegplafon nélküli csecsemőgondozási díj és 2018-ban a  legfeljebb 193 200 Ft 
összegű, a gyermek 2 éves koráig járó gyermekgondozási díj – megállapítása szempontjá-
ból a szükséges biztosítási előzménybe beszámít a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatán, egy évnél hosszabb időn át folytatott tanulmányok idejéből 180 nap. A ke-
resetarányos ellátások ideje a szolgálati időbe és összegük a jövedelemadó-alapba beszámít.

A fix 28 500 Ft összegű ellátások – a gyermeknevelést segítő ellátás a gyermek 3 éves 
koráig és a  gyermeknevelési támogatás a  legalább 3 kiskorú gyermeket nevelő szülőnek 
a  legkisebb gyermek 3 és 8 éves kora között – alanyi jogon járnak, nyugdíjjárulék-fizetési 
kötelezettség mellett szolgálati időnek számítanak és adómentesek.

Megfelelő korú több kisgyermek nevelése esetén a  szülők többes folyósításra szá-
míthatnak.

A GYED és GYES folyósítása mellett az ellátásra jogosító gyermek 6 hónapos korától korlá-
tozás nélkül szabad jövedelemszerző munkát végezni. A gyermeknevelési támogatás a folyó-
sítása alatt már csak legfeljebb heti 30 órában megengedett a házon kívüli jövedelemszerző 
munka – jóllehet a legkisebb gyermek (külön engedéllyel) csak 5 éves koráig mentesülhet az 
óvodába járás alól, nagyobb testvérei pedig valamennyien iskolások.

9.2.6. Gyermekintézményi ellátás
Jogforrások:

 – 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról80

79  Hatályban 2018. 07. 01-től.
80  Hatályban 2018. 09. 01-től.
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 – 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről81

 – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről82

A bölcsődében étkezési és gondozási térítési díjat kell fizetni. A gondozási díj megfizetése 
alól mentesek a legalább 3 gyermeket, a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket ne-
velők és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket saját háztartásuk-
ban nevelő szülők. Az étkezési díj megfizetése alól mentességet élveznek az előzőekben em-
lítetteken túl azok a szülők is, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori minimálbér 130%-át.

3 éves kortól kötelező az óvodába járatás, ami alól a  gyermek érdekét nem sértő ese-
tekben felmentés kérhető. 5 éves kortól azonban legalább a délelőtti óvodai foglalkozáso-
kat minden gyermek köteles látogatni. Az óvodai étkezési díjfizetési szabályok azonosak 
a bölcsődére vonatkozókkal.

A tankötelezettség 6 éves korban kezdődik, de indokolt esetben és szakmai ajánlásra az 
általános iskolai tanulmányok akár hamarabb, akár később is megkezdhetők. Az iskolában 16 
óráig kell foglalkozásokat biztosítani a gyermekeknek, de ezt – az egész napos munkarendű 
iskolákat kivéve, a szülő kérésének megfelelően – nem kötelező igénybe venni. 

Az iskolában lehetséges csak ebédet igényelni, délutáni felügyelet nélkül. Az iskolai étke-
zés díjából a legalább 3 gyermeket, illetve a tartósan beteg vagy a fogyatékkal élő gyermeket 
a saját háztartásukban nevelő szülők 50%-os díjkedvezményre jogosultak, míg a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók az 1–8. évfolyamokon ingyenesen, a 9. 
évfolyamtól kezdődően nappali rendszerű iskolai képzésben szintén 50%-os kedvezménnyel 
juthatnak étkezéshez.

A közoktatásban az 1–9. évfolyamokon – a további években folytatódó felmenő rend-
szerben – ingyenes a tankönyvellátás.

A közoktatás 25 éves korig ingyenes.
A közoktatás keretében a tanulók számára ingyenesen, térítésmentesen igénybe vehető 

a kollégiumi elhelyezés, ahol a fenti szabályoknak megfelelően terheli a szülőket az igényelt 
étkezésért fizetendő díj.

A művészetoktatásért tandíjat kell fizetni. Az első tanszakra vonatkozóan mentesülnek 
a tandíjfizetés alól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók.

9.2.7. Felsőoktatás
Jogforrások:

 – 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásai-
ról és az általuk fizetendő egyes térítésekről83

 – 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról84

 – 1/2012. (I. 20.) Kormányrendelet a hallgatói hitelrendszerről85

81  Hatályban 2018. 09. 01-től.
82   Hatályban 2018. 09. 01-től.
83  Hatályban 2017. 12. 23-tól.
84  Hatályban 2018. 12. 31-től.
85  Hatályban 2018. 02. 01-től.
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 – 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről 
és a habilitációról86

A felsőoktatásban – a képzés idejének megfelelő hazai munkavállalás kötelezettségének vál-
lalása mellett – az állami ösztöndíjas hallgatónak nem kell fizetnie a képzésért, a többi hall-
gató a képzés díját önerőből vagy alacsony – kötött kamatozású – diákhitel igénybevételével 
(diákhitel 2) is kiegyenlítheti. 

Az állami ösztöndíjas hallgatót az elhelyezés minőségétől függően 85–92%-os kedvez-
mény illeti meg a kollégiumi díjból. Rászorultsági alapon a felsőfokú tanulmányokat meg-
kezdő állami ösztöndíjas hallgató alaptámogatásban, majd rendszeres és rendkívüli szoci-
ális támogatásban, és a felsőoktatási intézmény szabályzatában foglaltak szerint lakhatási, 
tankönyvtámogatási, tanulmányi ösztöndíjban részesülhet. A  legkiválóbb hallgatók egy 
tanévre (10 hónapra) elnyerhetik a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat, a pedagógus-ösztön-
díjat, illetve a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat és az esélyegyen-
lőségi ösztöndíjat. 

A hallgató megélhetési és egyéb kiadásai finanszírozására, saját döntése szerinti (legfel-
jebb havi 70 000 Ft összegű) diákhitelt (diákhitel-1) is felvehet. 

A 2018. februárban életbe lépett módosítás szerint, ha a volt hallgató gyermeket szül, 
amíg gyermekgondozási ellátáson van, vagy ha rehabilitációs, illetve rokkantsági járadékra 
vagy ellátásra vált jogosulttá, vagy ha munkaképessége legalább 40%-kal csökkent, és kel-
lő biztosítási idő hiányában nem vált jogosulttá rehabilitációs, illetve rokkantsági járadékra 
vagy ellátásra, az általa választott diákhitel törlesztési kötelezettsége szünetel; ha második 
gyermeket szül, az általa választott diákhitelre vonatkozóan még hátralévő törlesztési köte-
lezettségének felét, a harmadik gyermeke megszületésekor pedig ennek az egészét eltörlik.

A diákhitel felvételének felső életkori határa 45 évre emelkedett. 
A doktori iskolák nappali tagozatos hallgatóit a képzési és kutatási szakaszban havi 140 

000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban havi 180 000 Ft ösztöndíj, sikeres védés esetén 
pedig egyszeri 400 000 Ft támogatás illeti meg (2011. évi CCIV. törvény; 2012. évi 387. Kor-
mányrendelet).87

Családos vagy egyéb okból speciális helyzetű hallgatók számára a  felsőoktatási intéz-
mény egyéni tanulmányi rendet engedélyezhet. Családos hallgatóknak nem minden felsőok-
tatási intézmény nyújt kollégiumi elhelyezést.

9.2.8. Elvonási rendszer
Jogforrások:

 – 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről88

 – 1990. évi C. törvény a helyi adókról89

 – 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról90

 – 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogo-
sultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről91

86  Hatályban 2017. 12. 23-tól.
87  Lásd https://doktori.hu/
88  Hatályban 2019. 01. 01-től.
89  Hatályban 2018. 01. 01-től.
90  Hatályban 2018. 07. 01-től.
91  Hatályban 2018. 07. 01-től (2020.06.30-ig).
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 – 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát ke-
resők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról92

9.2.8.1.  Jövedelemadó
Magyarországon az adóztatás rendszere családi elemeket tartalmazó személyi jövede-
lemadó.

9.2.8.2.  Családi típusú elemek
Jövedelemadó-alapot csökkentő családi adókedvezmény illeti meg a szülőt a várandósság 
91. napjától, valamint családi pótlékra jogosult gyermekei után. 

A családi adókedvezmény összege a beszámítható eltartott – nem csak a családi pótlékra 
jogosult – gyermekek számától függ. 

Az adóalapot csökkentő kedvezmény mértéke kedvezményezett eltartottanként havon-
ta 2018-ban egy kedvezményezett eltartott után 66 670 Ft, két kedvezményezett eltartott 
után 116 670 Ft, három vagy több kedvezményezett eltartott után 220 000 Ft.  2019-ben a két-
gyermekes családok esetében a kedvezmény mértéke 133 330 Ft-ra nőtt. 

Amennyiben a családi kedvezmény igénybevételéhez a két szülő jövedelemadó-alapja 
együttvéve is kevés, a kedvezmény igénybevétele a járulékalap terhére folytatható.

Az első házasok kedvezménye legfeljebb 2 évig vehető igénybe, sorrendben megelőzi 
a családi kedvezményt. 

Kedvezményes – 15%-os – adózású béren kívüli juttatások (pénzben, Széchenyi Kártya 
szabadidő, vendéglátás és szálláshely alszámlákon) költségvetési szerveknél elérhetik a 200 
000 Ft, egyéb munkáltatóknál a 450 000 Ft évi munkavállalónkénti összeghatárt; az efölötti 
juttatás és a hivatali telefon magáncélú használata a munkavállalónál adózik 15%-kal.

9.2.8.3.  Munkaviszonnyal összefüggő elvonások
A foglalkoztató 2018-ban az általa foglalkoztatott személy bérének 19,5%-át kitevő szociális 
hozzájárulási adót fizet, emellett hozzájárul a foglalkoztatottat megillető táppénzhez. 

A foglalkoztatót a szociális hozzájárulási adóból – legfeljebb a minimálbér kétszeresének 
alapul vételével – 7% kedvezmény illeti meg (legfeljebb két fő után), ha rehabilitációs kártyá-
val rendelkező megváltozott munkaképességű munkavállalót, illetve 9–12 hónapra felsőfokú 
végzettséget szerzett, ösztöndíjas foglalkoztatottat alkalmaz, illetve ha részmunkaidős (heti 
20 órás) foglalkoztatást legalább 1 éven át biztosít a gyermekgondozási szabadságról vissza-
térő vagy gyermekgondozás mellett foglalkoztatottnak.

A foglalkoztató továbbá 1,5% szakképzési hozzájárulást, valamint a legalább 25 főt fog-
lalkoztató rehabilitációs hozzájárulást is fizet.

A biztosított 10% nyugdíjjárulékot, 4% természetbeni egészségbiztosítási és 3% pénzbeli 
egészségbiztosítási járulékot, 1,5% munkaerőpiaci járulékot, a biztosítással nem rendelkező 
személy pedig 7320 Ft havi egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet.93 

9.2.8.4.  Illetékkedvezmények
Öröklés és ajándékozás esetén illetékmentesség illeti meg az örökhagyó egyenes ági rokonát 
és túlélő házastársát, és illetékmentes a munkáltatótól kapott jövedelemadó-mentes juttatás is. 

92  Hatályban 2018. 01. 01-től.
93  https://nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Fizetendo_jarulekok.html
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9.2.8.5.  Helyi adók
A helyi önkormányzatok a helyi rendeleteikben szabályozottan adót vethetnek ki a terüle-
tükön lévő ingatlanok tulajdonosaira, gépjárművet üzemeltetőkre, illetve kommunális adót 
a területükön lakókra. 

9.2.9. Társadalombiztosítás
Jogforrások:

 – 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról94

 – 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról 
szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben95

 – 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról96 
 – 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről97

9.2.9.1.  Egészségügyi ellátás
Minden magyar állampolgárt megilletnek az állami egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásai.

Térítésmentesen jogosult egészségügyi szolgáltatásokra pl. a  várandós és a  szülő nő, 
a kiskorú gyermek, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy.

Egészségügyi ellátásra az is jogosult, aki nem fizette meg a kötelező egészségbiztosítási 
vagy az egészségügyi szolgáltatási járulékot; az elmaradt összeg behajtásáról utólag az adó-
hatóság intézkedik.

Számos védőoltás kötelező és ingyenes; fel lehet venni nem kötelező ingyenes védőol-
tást, valamint vannak olyan védőoltások is, amelyek nem kötelezőek, de csak bizonyos lakos-
sági csoportok, ezen belül bizonyos foglalkozási csoportok számára ingyenesek.

A várandósok és a 6 éven aluli gyermekek számára a védőnői hálózat szolgál tanácsokkal.
A munkáltatók a kollektív szerződésnek, a munkaszerződésnek megfelelően a munkaválla-

lóik számára üzemorvosi szolgáltatásokat működtethetnek, és a munkaalkalmassági ellenőrzést 
ingyenesen kötelesek biztosítani. Ezen túlmenő egészségügyi vizsgálatokat és egészségbizto-
sítást is finanszírozhatnak, az alkalmazottaikat védőétellel, védőitallal, speciális munkaruházat-
tal, szemüveggel láthatják el, rekreációjukat cafeteriaelemekkel támogathatják.

9.2.9.2.  Keresőképtelenség
Keresőképtelenség esetén évente 15 munkanap betegszabadság jár (melyet a  munkáltató 
finanszíroz), a  betegszabadságot követő keresőképtelen időszakra az egészségbiztosítási 
kasszából folyósított táppénz jár. Veszélyeztetett várandósság és 12 év alatti gyermek beteg-
ségével összefüggésben igazolt keresőképtelenség esetén nem jár betegszabadság, már az 
első naptól táppénz jár.

A táppénz a megelőző időszakra eső átlagkereset 60%-a, ha a folyamatos biztosítás idő-
tartama eléri a 730 napot. Ennél kevesebb ideje fennálló folyamatos biztosítás esetén, illetve 
a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás időtartama alatt, vagy ha a szülő a kórházban ápolt gyer-
meke mellett tartózkodik, a táppénz az átlagkereset 50%-a. A táppénz naptári napokra jár, 
amelynek napi összege legfeljebb a minimálbér kétszeresének harmincad része. 

94  Hatályban 2018. 07. 01-től. 
95  Hatályban 2018. 07. 01-től.
96  Hatályban 2019. 01. 01-től.
97  Hatályban 2018. 07. 01-től.
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Táppénz a  megelőző biztosításban töltött időnek megfelelő időtartamra jár, azonban 
legfeljebb egy évig folyósítható. Ebbe nem számít bele a közegészségügyi okú és a gyermek- 
ápolásra igénybe vett táppénz folyósításának ideje. 

Gyermekápolási táppénz 12 évesnél fiatalabb gyermek ápolására folyósítható, a gyermek 
1 éves koráig korlátlan időtartamban, gyermekenként és évente a gyermek 1–3 éves koráig 
84 napon át, 3–6 éves koráig 42, egyedülálló szülő esetén 84 napon át, 6–12 éves koráig 14, 
egyedülálló szülő esetén 28 napon át.  

9.2.10. Öregségi nyugdíj
Nők számára kedvezményes öregségi nyugdíjba menetelre van lehetőség életkoruktól füg-
getlenül, 40 év jogosultsági idő (keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő és gyermekne-
velési ellátások folyósításának ideje) igazolása alapján.

A gyermekgondozás beszámított időszaka ebből alapesetben legfeljebb 8 évet (beteg 
gyermek esetén 10 évet) tehet ki, de az ötödik és minden további gyermek után további 1-1 
év számít be, azonban a kedvezmény igénybevételéhez még 11 vagy ennél több gyermeket 
szült és felnevelt anyáknak is munkavégzésre irányuló legalább 25 évnyi jogviszonyt minden-
képpen igazolniuk kell.

9.2.10.1. Hozzátartozói ellátások
Ideiglenes özvegyi nyugdíj illeti meg az özvegyet az elhunyt halálától számított egy évig. 
Amennyiben az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult a 18 hónaposnál fiatalabb gyermeket 
nevelő özvegy, addig jogosult az özvegyi nyugdíjra, míg a gyermek be nem tölti a 18 hónapos 
életkort, fogyatékos, tartósan beteg gyermek esetén a gyermek 3 éves koráig. 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően az jogosult továbbra is özvegyi 
nyugdíjra, aki 

 – az öregségi nyugdíj rá irányadó korhatárát a házastársa halálakor már betöltötte;
 – vagy megváltozott munkaképességű;
 – vagy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, legalább egy tartósan beteg, fogyaték-

kal élő, vagy legalább 2 árva gyermeket tart el a saját háztartásban (az ellátás mind-
addig jár, amíg legalább egy árva is jogosult eltartottnak minősül);

 – özvegyi nyugdíj akkor is jár, ha annak egyik feltétele az özvegynél a házastárs halálát 
követő 10 éven belül bekövetkezik.

Ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkorának betöltése előtt újabb 
házasságot köt, az özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnik.

Az elhunyt szülő után árvaellátás illeti meg a gyermeket (és az elhunyt saját háztartá-
sában eltartott testvérét vagy unokáját is) 16 éves életkoráig, illetve amíg a nappali oktatás 
rendje szerint tanul, de legfeljebb 25 éves koráig, vagy a jogosultsága ideje alatt bekövetkező 
megváltozott munkaképességűvé válása egész időtartamára. 

Az árvaellátás akkor is megilleti az árvát, ha ő maga vagy özvegy szülője újabb házassá-
got köt, vagy ha örökbe fogadják.

Az árvaellátás az elhunyt halálakor már megállapított, illetve megállapítható nyugdíjának 
30%-a, de ha mindkét szülője elhunyt vagy az életben lévő szülője megváltozott munkaképes-
ségű, akkor magasabb összegű árvaellátás illeti meg, az elhunyt halálakor már megállapított, 
illetve megállapítható nyugdíjának 60 %-a. Ha a gyermek mindkét szülője után jogosult az árva-
ellátásra, akkor azt az árvaellátást kell folyósítani, amelynek összege számára előnyösebb.



114

9.  mellékletek

Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, aki a gyermekének halálakor megváltozott munkaké-
pességű, vagy a hatvanötödik életévét betöltötte és a szülőt a gyermeke a halálát megelőző 
egy éven át túlnyomó részben eltartotta.

9.2.11. Segélyrendszer 
Jogforrások:

 – 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról98

 – 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 – 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról99

 – 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról100 
A  Válás szociális támogatásért című MNO-cikk 2009-es évi megjelenése óta bekövetkezett, 
gyermekes családokat pozitívan érintő változások: 

 – 2018-ban az 1–9. évfolyamokon minden tanuló számára ingyenesen jár a tankönyv.
 – Az iskoláskor előtti gyermekintézményekben az étkezés csaknem minden gyermek 

számára – a családjukban egy főre a minimálbér 130%-át meghaladó jövedelmű 1 
vagy 2 gyermeket nevelő családok gyermekeit kivéve – ingyenes.

 – A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára az is-
kolai étkezés a 8. évfolyamig bezárólag ingyenes, nagycsaládban élő, tartósan beteg 
vagy fogyatékkal élő és a  felsőbb évfolyamokon rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő tanulók számára pedig 50%-os áron igényelhető; a kollégium 
ingyenesen közoktatásban részesülők számára ingyenes.

A „tartósan munkanélküliek segélye” az aktív korúak számára fenntartott ellátási forma. Feltétele: 
 – a keresőtevékenység folytatásának hiánya,
 – a munkaügyi központtal való legalább két éve vagy a rehabilitációs hatósággal lega-

lább egy éve tartó együttműködés. 
Aki azonban azért folyamodik ellátásért, mert megszűnt a gyermekgondozási támogatásra, 
az ápolási díjra vagy valamely társadalombiztosítási ellátásra való jogosultsága, 

 – annak csak háromhavi együttműködést kell igazolnia az állami foglalkoztatáspoliti-
kai szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal, 

 – ami mellett az is feltétel, hogy a maga és a családja megélhetése más forrásból nem 
biztosítható, beleértve azt is, hogy semmiféle rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

Meg kell szüntetni az ellátás folyósítását, például ha a tartósan munkanélküli jogosult 6 hóna-
posnál fiatalabb gyermeke után gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, vagy ha nappali 
oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat.

A rászorultsági alapú segélyezés jövedelmi rászorultságot vesz számításba. 
A jövedelem elismert mértéke az öregségi nyugdíj 90%-a egy fogyasztási egységre. Az 

első nagykorú családtagra 1,0 (egyedülállóként 1,2), a házastársra vagy élettársra 0,9, az első 
és második gyermekre 0,8–0,8, minden további gyermekre, 0,7–0,7, a fogyatékos gyermekre 
1,0 (és nem kell beszámítani a gyermekek létszámába), valamint minden személyre, aki fogya-
tékossági támogatásban részesül, plusz 0,2 fogyasztási egységgel kell számolni.

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szempontjából az öregségi nyugdíjmi-
nimum 120%-a, egyedül élőknél 150%-a az egy főre jutó jövedelemhatár. 

98  Hatályban 2018. 07. 01-től.
99  Hatályban 2018. 09. 01-től.
100  Hatályban 2019. 01. 01-től.
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Mindkét esetben feltétel, hogy a kérelmezőnek vagyona nincs.
Természetbeni formában többféle támogatás nyújtható, pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatások, nappali ellátás. 
A lakhatást, illetve a teljes körű ellátást nyújtó különféle megoldások többféle szolgáltatással segí-
tik a rászorulókat. A falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatás a gyermekek óvodába-isko-
lába, a betegek, idősek egészségügyi ellátásra és onnan hazaszállítását is megoldja.

9.2.12.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum (28 
500 Ft) 135%-át (38 475 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő esetében 145%-át (41 325 Ft-ot), a kis-
korú gyermek és a nappali oktatás munkarendje szerint tanuló nagykorú gyermek évenként 
kérelmezhető, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. A kedvezmény keretében 
a különféle bölcsődékben, óvodában és a közoktatás szervezetébe tartozó iskolában az 1–8. 
évfolyamon ingyenes, a 9. évfolyamtól kezdődően 50%-os kedvezményű étkezésre, ingyenes 
tankönyvellátásra, továbbá évente két alkalommal 2018-ban 6000-6000 Ft, illetve a hátrányos, 
halmozottan hátrányos gyermek 6500-6500 Ft értékű Erzsébet-utalványra is jogosult.101

9.2.13. Lakhatás
Jogforrások:

 – 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegeníté-
sükre vonatkozó egyes szabályokról102

 – 2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni 
nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról103

 – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó 
lakáscélú támogatásról104

 – 17/2016. (II. 10.) Kormányrendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényel-
hető családi otthonteremtési kedvezményről105

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. 
(II. 10.) Kormányrendelet és a  használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 
otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Kormányrendelet saját lakásingatlan 
megszerzéséhez, kialakításához nyújtható támogatásokról rendelkezik.

A lakásbérléssel, ezen belül a vállalati, illetve a szolgálati lakással kapcsolatos állami sza-
bályozást a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény tartalmazza.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a települési tá-
mogatás fajtái között nevesíti a rászorulók lakhatásához nyújtott támogatást is. 

A helyi önkormányzatok helyi rendeletekben szabályozzák a területükön lakást vásárolni 
vagy bérelni kívánóknak odaítélhető és a lakhatással összefüggő egyéb helyi támogatások 
feltételeit.

101  2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről. Lásd még http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23615
102  Hatályban 2018. 01. 01-től.
103  Hatályban 2017. 12. 28-tól
104  Hatályban 2018. 01. 01-től.
105  Hatályban 2018. 01. 01-től.



116

9.  mellékletek

2018. január 1-től megszületett gyermekeik után a  lakáshitellel rendelkező családok 
a harmadik és minden további gyermekük után 1-1 millió forint hiteltartozás-csökkentésre 
jogosultak (már a legalább 12 hetes magzat után is igényelhetően).106

A  Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a  lakáshitelüket törleszteni nem képes családok számára 
nyújtja a  lakhatásuk megőrzésének lehetőségét. A  programban való részvétel különböző 
feltételekhez kötött, amelyek az ingatlanra, illetve az azt terhelő hitelre, továbbá az adós szo-
ciális helyzetére vonatkoznak. A törvényi feltételek meglétét a hitelt nyújtó bank ellenőrzi.107

9.2.14. Közlekedés
Jogforrások:

 – 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról108

 – 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának 
díjáról109

 – 85/2007. (IV. 25.) Kormányrendelet a  közforgalmú személyszállítási utazási kedvez-
ményekről110

 – 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről111

A munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket, és köteles meg-
téríteni az ezzel kapcsolatos munkavállalói kiadásokat, ezen belül biztosíthatja a munkába 
járással kapcsolatos költségeket is.

A tanköteles életkor határa alatti gyermek és a 65. életévét betöltött személy ingye-
nes belföldi utazásra jogosult (a gyorsabb távolsági utazásért és a helyjegyért azonban 
fizetnie kell).

Diákigazolvánnyal és nyugdíjasbérlettel, valamint nagycsaládosként legalább három (sa-
ját háztartásban eltartott) gyermekkel együtt kedvezményes áron lehet utazni. 

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermek után utazási kedvezmény vehető 
igénybe: a BKK járatain a gyermek és egy felnőtt kísérője ingyenesen utazhat, ehhez a Ma-
gyar Államkincstártól kapott kártyaigazolványt kell felmutatni; HÉV-en, vonaton és távolsági 
buszokon a gyermek és egy felnőtt kísérője 90%-os kedvezménnyel utazhat, szintén az iga-
zolvány alapján.

Több település egyéb – például gyermekgondozási ellátásban részesülők számára ked-
vezményes áron kiváltható kisgyermekesbérletet, vagy pl. felsőoktatásban tanulók számára 
a szorgalmi időszakban ingyenes – bérletet is biztosít, illetve a távolsági közlekedésben bizo-
nyos események helyszínére (pl. BNV) is kedvezményesen lehet utazni.

Nagycsaládosok számára a D2 díjkategóriába tartozó gépjárműre a D1-es kategória sze-
rinti díj, azaz részleges útdíjmentesség van érvényben. 

106  http://www.kormany.hu/hu/hirek/a-harmadik-es-a-tovabbi-gyermekek-utan-1-1-millio-forinttal-csokkentheto-a-jel-
zalog-hiteltartozas

107  http://netzrt.hu/?page_id=16
108  Hatályban 2018. 07. 01-től.
109  Hatályban 2019. 01. 01-től.
110  Hatályban 2017. 11.01-től.
111  Hatályban 2018. 07. 01-től.
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9.3.  Melléklet III. – Függelék az interjúkhoz

9.3.1. Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom
Az étékelés menete, szempontrendszere:

1)  vezetői stratégia, vezetéspolitikai célok
1.1.  kisgyerekes szülőkhöz való viszony
1.2.  atipikus foglalkoztatás (minden szektorban mások a lehetőségek) 

2)  a vállalat hagyományai, szokásrendszerei
3)  jövőbeli tervek, célok
4)  dolgozói referencia
5)  opció: videóbeküldés (fotókat mindig küldenek, azok nagyon hasznosak)

A zsűrizés szempontjai:
 – a szervezet aktívan foglalkozik azzal, hogy ember- és családbarát kultúrát alakítson 

ki, odafigyel kisgyermekes munkavállalóira;
 – elkötelezett abban, hogy innovatív módon fejlessze családbarát működését, figye-

lemmel van a környező trendekre;
 – saját szektorában példaértékű;
 – a szervezeti kultúrának része a munka-magánélet egyensúly fenntarthatósága, és ameny-

nyiben erre lehetőség van, él az atipikus vagy rugalmasabb munkaszervezési formákkal;
 – a szervezet vezetése interakcióban, kölcsönös információcserében van a munkatár-

sakkal, az innovációkat a lehetőségek mellett az igényekhez igazítja.

9.3.2. Felelős Szülők Iskolája
Nincs rögzített kritériumrendszerük, a díjazottak kiválasztását a szervezet belső stábja végzi, 
amely jellemzően 8-10 tagú. A stáb díjazandó személyeket ajánl, majd a stáb egyeztet, hogy 
ki kapja meg a díjat.

A díjazottak olyan személyek, akik a szervezet munkájában együttműködtek, jellemzően 
előadóként, és akiknek a munkáját, életútját a szervezet kimagaslónak tartja. A szakmaiságot 
díjazzák, ezen belül a gyerekekért végzett munkát. A díjazottak a legtöbb esetben közismert 
szakemberek, akik tudásátadó képességükért, tanítói minőségükben vannak tanúsítva. Így 
a díjazottak között szerepelhet például színész is vagy professzor.

A díjukat erkölcsi elismerésnek, nem minősítésnek tekintik.
„Folyamatában dolgozunk együtt előadókkal és látjuk a munkájukat, látjuk a publikáci-

óikat, látjuk az előadásaikat, […] és év végén azt mondjuk, hogy most együtt dolgoztam egy 
évet ezekkel az emberekkel, és látom, hogy mennyire hitelesek ebben. Tehát egy fél-egy évig 
biztosan van valakivel egy folyamatos kapcsolat, együttműködés ahhoz, hogy legyen egy 
belső meggyőződés, ami alapján kiválasztjuk és díjazzuk és megköszönjük a munkáját...”

9.3.3.  KidsOasis
A minősítési folyamat és tanúsítás két évre szól. A díjazottakkal folyamatos a kapcsolattartás 
és folyamatosan ellenőrzik is őket. Két év után elölről kell kezdeni a tanúsítási folyamatot, de 
Magyarországon létezik már több szálloda, melyek többször megkapták a minősítést. 

A védjegy megszerzéséhez egy minősítési bizottságot kellett felállítani, de ez lehet akár 
egytagú is, erre vonatkozóan a  szabadalmi hivatalnak nincs megkötése. Az értékelésben 
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nincs szubjektív elem, igen-nem jellegű kérdésekre kell válaszolni; kötött kritériumrendszer 
van (kb. 60 pont), így az értékelő személye egyáltalán nem releváns.

A legfontosabb szempont, hogy a családok véleménye alapján osszák ki a díjakat. A Csa-
ládok Szállodája 2017. díj a  szálloda szolgáltatásait, gyermek- és bababarát felszereléseit, 
programjait értékeli, de a dolgozók hozzáállása is befolyásolja az eredményt. Fontos, hogy ne 
csak az épület és a szoba legyen család- és gyermekbarát, hanem a személyzet is képviselje 
a minőségi családbarát szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen értékrendet. 

A „3 szélforgós kategória” feltételrendszere olyan minimálkövetelményeket jelent, me-
lyeket a KidsOasis gyerekbarát szállodák mindegyikének teljesítenie kell a belépéshez és a fo-
lyamatos működés során is. 

A szálláshelyek egésze
 – Az épületek állapota megfelelő.
 – Gondozott, ápolt, természetes környezet, kert.
 – Évszakokhoz, ünnepekhez kötődő díszítés.
 – A szálláshely rendelkezik pótágyazható (legalább 2 pótágy elhelyezésére alkalmas) 

szobával.
 – Akadálymentesen (babakocsival is) el lehet jutni a  családi szobákba, szolgáltatási 

egységekbe.
A gyermekek biztonsága

 – Közúti forgalom felé körülkerített, vagy távolabb esik a forgalomtól, vagy kamerával 
biztosított szállásterület és kert, játszóterület.

Családi szobák kialakítása és felszereltsége
 – Biztonsági felszereléssel ellátott balkonajtók (amennyiben a családbarát hotel ren-

delkezik balkonnal).
 – Gyermekbiztos eszközökkel, dugaljakkal felszereltek (vagy a recepción kérhető).
 – Éjszakai fény vagy kislámpa a szobában.
 – Szekrény gyerekmagasságban.
 – Gyerekágy és/vagy rácsos ágy rendelkezésre áll.
 – Nincsenek üvegasztalok.
 – A családi szobák elsötétíthetők.
 – A szekrények biztonságosan rögzítettek.
 – Pelenkázóhelyet (minimum pelenkázó alátét) kérésre biztosítanak.
 – A családi szobák fürdőszobáinak kialakítása, felszereltsége.
 – Törölközőtartó gyerekmagasságban.
 – Csecsemőkád rendelkezésre áll.
 – Gyermekzsámoly, WC-ülőke, szűkítő, bili, csúszásgátló kádba/zuhanyzóba rendelkezésre áll.
 – Teregetési lehetőség a fürdőszobában vagy a balkonon.

Ellátás
 – Kisgyermekes családok megkülönböztetett kiszolgálása (pl. a  családbarát szálloda 

gyerekes családokat először szolgál ki).
 – Családi asztalok (6-8 fő elhelyezését is biztosítják).
 – Színes gyermekétkészletek, poharak, partedlik rendelkezésre állnak.
 – Megfelelő számú etetőszék vagy magasított szék, ülésmagasító van az étteremben.
 – Játéklehetőség a  várakozási idők áthidalására (gyermekjátszó az étteremben vagy 

gyerekjátékok).
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 – Gyermekétlap, gyermekmenü, gyermekadagok, gyermekitalok.
 – Mikrohullámú sütő rendelkezésre áll bébiétel melegítésére (étkezési időszakon kívül 

is, családi szobába igényelhető vagy közös térből elérhető helyen).
Szolgáltatások

 – Játszótér a  szabadban (a szálláshelyen vagy közelében) homokozóval, hintával, 
csúszdával, kültéri játékokkal.

 – Igény esetén a szálláshely által szervezett családi program.
 – Játék- és sporteszköz-kölcsönzés (pl. társasjátékok, labdák, homokozók, görkorcso-

lya, szánkó, vízi játékok stb. – minimum 5 féle) – ingyenesen.
 – Közös mosdókban gyerek-WC vagy fellépő, szűkítő és bili rendelkezésre áll.

9.3.4. NOE
A  pályázás részben ajánlással történik az egyesület helyi szervezetei részéről, illetve az el-
nökségi tagok és az egyesület szakértői részéről. Másrészt elkezdődött az a pályázási mód is, 
mely során az önkormányzatok ajánlás nélkül is pályázhatnak. 

A díjra évente lehet pályázni, azonban nem jellemző, hogy egymást követő években ko-
rábban már díjazott önkormányzatot ajánlanának.

A mai gyakorlat szerint a pályázat megírására a kiírást követően egy hónap áll rendel-
kezésre.

Az egyesületnél a  szociálpolitikai ügyvivő feladata feldolgozni a  beérkező pályázato-
kat. A feldolgozás során táblázatban rögzítik a pályázatok tartalmát. Sok esetben telefonon 
tesznek fel tisztázó kérdéseket a helyi ajánló szervezetnek vagy közvetlenül a pályázó önkor-
mányzatnak. A pályázati anyagok lezárásával az elnökség dönt a nyertesekről egy körülbelül 
kétórás vita keretében.

A pályázók elbírálásakor első lépésként azt veszik figyelembe, hogy a delegált ön-
kormányzat mennyire felel meg az önkormányzati törvényben foglalt kötelezettségei-
nek, ezután vizsgálják azt, hogy ezen felül milyen családbarát intézkedéseket valósított 
meg. A település szerkezete és mérete kiemelt szempont az értékelés során, mivel egy 
elnéptelenedő településen a  családok megtartását sokkal nagyobb teljesítménynek 
tekintik, mint egy népességében növekvő településen, ahol nagy a családok beköltö-
zésének aránya. Az értékeléskor a  település számára rendelkezésre álló forrásokat is 
figyelembe veszik.

Az elnökség egy írásos szempontrendszer figyelembevételével, de önállóan dönt egyéb 
szempontokat is érvényesítve az írásos ajánláson túl. 

Néhány, kiemelten fontos bírálati szempont:
 – gyerekkel foglalkozó dolgozók száma
 – játszóterek száma
 – tisztaság
 – környezet
 – közlekedés
 – akadálymentesítés
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A Családbarát Önkormányzat részletes pályázati indikátorrendszere (2018)

• I. A pályázó önkormányzat adatai

• II. Az önkormányzat családok életéről készült statisztikai adatai

• III. Az önkormányzat felmérési adatai 
Valós problémákról készült felmérések: 
1.  Általános mutatók kiválasztása.
2.  Az önkormányzathoz tartozó családok konkrét szükségleteiről készült tanulmány 

a családok megkérdezésével.
Családbarát akcióterv kidolgozása: 
1.  Családpolitikai intézkedések elfogadása.
2.  Kivitelezés.
3.  Ütemterv készítése.

Helyi családi kultúra kiépítésére ösztönzés: 
1.  Jó gyakorlatok terjesztésével.
2.  Együttműködések, megállapodások és díjak támogatásával.
3.  Helyi szövetségek építése család- és egyéb civil szervezetekkel, egyházakkal, gyer-

mekvédelmi egyesületekkel (meglévő szerződésekről, megállapodásokról megfele-
lő igazolás).

Az intézkedések alkalmasságával kapcsolatos eredmények és tanulmányok leendő értékelése:
 – Az intézkedések utólagos értékelése – hogyan tervezik ennek elvégzését?
 – Az intézkedések és tevékenységek disszeminációja (önkormányzat információs 

közegei), tervek bemutatása:
 – A polgármester ismerteti a tervet.
 – Éves jelentés kidolgozása.

• IV. A családbarát önkormányzat elvi jellegű megközelítése
Kérjük, részletezzék a következőket:
1. Mi motiválta az önkormányzatot arra, hogy pályázzon a Családbarát díjra?
2. Definiálják az önkormányzat polgármesterének és a képviselő-testület családok irán-

ti elkötelezettségét!
3. Mutassák be, hogyan képezik a családi értékek szerves részét az önkormányzat kül-

detésének! 

• V. Akcióterv – konkrét intézkedések
Családok számára lehetőségek, kedvezmények: 
1. A  családtámogatási formák a  kötelező feladatokon túl egyéb helyi szociális támo-

gatásokban is megjelennek (pl. lakásfenntartás, termőföld ingyenes vagy kedvez- 
ményes bérbeadása, ösztöndíjak biztosítása).

2. Fiatal házasok bérlakáshoz juttatása.
3.  Minden újszülött születésekor babaköszöntő csomag biztosítása a család számára.  
4.  Különleges szükségletű családok támogatása: minden olyan intézkedés, mely a tör-

vényi kötelezettségeken túl segíti az érintett családok helyzetét.
5.  Alapszolgáltatások: a családtagok számával arányos módon kidolgozott energiakölt-

ségek csökkentését elősegítő intézkedések, projektek támogatása.
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6.  Helyi kedvezménykártyák támogatása, illetve a NOE által kiadott tagkártya elfogadá-
sa különféle szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

7.  Nevelés, oktatás: 
 – Új bölcsődei formák létrehozásának támogatása.
 – Óvodai, iskolai közlekedés támogatása, biztosítása (különösen nagy távolságok 

esetén, pl. iskolabusz, többgyermekesek számára kedvezményesen igénybe ve-
hető legyen).

 – Iskolai alapcsomag biztosítása minden tanuló számára.
 – Nagycsaládosok gyermekei számára tanulmányi ösztöndíjak, felsőoktatásban tör-

ténő továbbtanulás esetén egyéb támogatások biztosítása.
 – Olyan tanórán kívüli tevékenységek támogatása, melyekbe a szülők is aktívan be-

kapcsolódhatnak.
 – A nyári aktív kikapcsolódásra ösztönző tevékenységek támogatása.
 – Vannak-e esélyteremtő, hátrányos helyzetet kezelő intézkedések, programok, in-

tézmények?
8. Lakhatás, környezet, utazás:

 – Önkormányzati díjkedvezmények biztosítása a nagycsaládosok számára.
 – A zöldövezetek karbantartása, hozzáférhetőségük biztosítása gyalogosok számá-

ra is.
 – A családi életet támogató infrastruktúrák (nappali ellátás, gyógyszertár, iskola, he-

lyi kereskedelem, egészségügyi központok stb.).
 – Olyan kezdeményezések népszerűsítése, melyek megkönnyítik a lakás, a munka-

hely és az iskola közötti közlekedést.
 – A helyi közlekedés támogatása.
 – Az utazás aktív módjait terjesztő intézkedések (séta, kerékpározás stb.), melyek 

fenntarthatók és a családi költségvetés számára sem megterhelőek.
 – Olyan családi jegyek létrehozása, melyek értéke nem haladja meg az egyszeri uta-

zásra szóló négy jegy árát.
 – Növekvő kedvezmények a család bővülése esetén – a havi bérletek és a napi je-

gyek kapcsán.
 – Olyan kezdeményezések támogatása, melyek lehetővé teszik a család növekedé-

sével járó mobilitás megkönnyítését.
9. Kultúra, sport, szabadidő, egészség

 – Az önkormányzat előmozdítja a kulturális, sport- és szabadidős programok elér-
hetőségét a családok számára.

 – Az önkormányzat minden kulturális, sport- és szabadidős lehetőségre családi je-
gyet biztosít, melynek értéke a gyermekek számától függetlenül nem haladhatja 
meg négy önálló jegy értékét.

 – Éves vagy időszakos ajánlattételek esetében figyelembe kell venni a már meglévő 
kedvezmények meglétét. A háztartások (különösen nagycsaládok) számára külön 
kedvezmények biztosítása.

 – Egészséges életmód támogatása.
 – A családi egészséget feltáró programok publikálása, népszerűsítése.

10. Együttműködés, intézményközi kapcsolatok és társadalmi részvétel
 – A családi kohézió és a generációk közötti együttélés erősítése programokkal.
 – A lakóközösségek kapcsolatának erősítése közösségi programokkal.
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 – Az önkormányzat társadalmi szolgáltatásaiban önkéntesekkel közösen végzett 
munkája.

 – Együttműködés más önkormányzatokkal.

• VI. Az önkormányzat mint családbarát munkahely bemutatása
1. Kérjük, fejtsék ki, hogy a polgármesteri hivatal és intézményei milyen szempontok 

alapján tekinthetők családbarát munkahelynek.
  Az alább felsoroltak a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének tá-

mogatása” című pályázat főbb kritériumai, melyeket irányelvként ajánlunk: 
  „A családbarát program megvalósításának főbb szempontjai: 

 – a rugalmas munkaszervezés,
 – a szabadságolási eljárások,
 – a bérezés,
 – a képzések,
 – a kisgyerekes szülők támogatása,
 – a férfi munkavállalók szülői szerepeinek megerősítése,
 – a gyermekek napközbeni felügyelete,
 – az idős, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támoga-

tása,
 – a juttatások,
 – az egyéb szolgáltatások,
 – a szervezeti dokumentumok,
 – a szervezeti kultúra,
 – a szervezeti stratégia,
 – a marketing és a kommunikáció,
 – a társadalmi felelősségvállalás,
 – a humánpolitika,
 – a menedzsment 

  területén megjelenjen és érvényesüljön a szervezet családbarát módon történő mű-
ködése iránti elköteleződése.”

2.  Amennyiben korábban már nyertek családbarát díjat, így kérjük, hogy tüntessék fel 
annak nevét, időpontját, teljesítését.

• VII. Írásos családbarát stratégia
Kérjük, (RÖVIDEN) mutassák be a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) által nevesített, helyben 
biztosítható, közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzatifeladatok megvalósulását. 
Egyben kérjük, térjenek ki az alább felsorolt szempontokra is.

Kérjük, hogy ennek megfelelően ismertessék a képviselő testület által is elfogadott csa-
ládbarát stratégiát.

Törvényes kötelezettségek: 
1. Településfejlesztés, településrendezés – játszóterek, közösségi terek biztonságos ki-

alakítása.
2. Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprőipari szolgáltatás biztosítása, a  helyi közutak és tarto-
zékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása) helyi közutak, közterületek aka-
dálymentesítése.
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3. A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elneve-
zése, akadálymentesítése.

4. Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.
5. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítá-

sa, rovar- és rágcsálóirtás).
6. Bölcsődei és óvodai ellátás – meghosszabbított nyitvatartás a szülők munkába állá-

sát segítve. 
7. Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszín-

ház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a  kulturális örökség helyi védelme, 
a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

8. A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások – hozzáférés biztosítása, hosszított nyit-
vatartás.

9. Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapít-
ható meg – a családok kiemelt támogatása a kötelező törvényen felül.

10. Lakás és helyiséggazdálkodás – elbírálási szempontként megjelenik a családalapítás, 
a gyermekvállalás támogatása.

11. A  területén hajléktalanná vált személyek ellátásának, rehabilitációjának, valamint 
a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása, különösen a családoknál.

12. Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
13. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás, a csalá-

dosok, gyermeket nevelők pozitív diszkriminációjával.
14. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok.
15. A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik 

– értékesítési lehetőségek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét 
is.

16. Sport-, ifjúsági ügyek esetén családbarát szemlélet, pl. testvérkedvezmények.
17. Nemzetiségi ügyek, hagyományok, különösen családi hagyományok megőrzésének 

támogatása. 
18. Közreműködés a  település közbiztonságának biztosításában, biztonságos terek és 

szórakozóhelyek biztosítása.
19. A helyi közlekedés biztosítása, akadálymentesített, kijelölt családi/gyerekes ülőhely-

lyel.
20. Hulladékgazdálkodás.
21. Távhőszolgáltatás.
22. Víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény ren-

delkezései szerint a helyi önkormányzat az ellátásáért felelősnek minősül.

• VIII. Együttműködések, társadalmi felelősségvállalás
Kérjük, mutassák be, hogy az önkormányzat hogyan törekszik megvalósítani a családok éle-
tét támogató kezdeményezéseket (a Családbarát stratégia mellett) egyéb helyi civil, egyházi 
és egyéb vállalati együttműködésekkel, megállapodásokkal. 

• IX. Összesített minimumfeltételek 10 000 lélekszám alatti település pályázatának esetén
Amennyiben a pályázó önkormányzathoz tartozó település nem éri el a 10 000 fős lakossá-
got, így az alábbi táblázatból legalább 4 feltételnek kell teljesülnie:
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A családtámogatási formák – kiemelten a több gyermeket nevelők 
támogatása – megjelenése a helyi szociális támogatások rendszerében 
a kötelező feladatokon túl pl. lakásfenntartás, termőföld ingyenes vagy 
kedvezményes bérbeadása, ösztöndíjak terjesztése, biztosítása

x x x x

Támogatja a családok, fiatalok lakáshoz jutását x x

Családi programok szervezése a településen x x x x

Önkormányzati intézmények, közösségi és szolgáltató terek legalább 
részleges akadálymentesítése

x x

Játszóterek, közösségi terek építése, gondozása x x x

Rugalmas nyitvatartás a szülők munkaidejéhez igazodva óvoda és 
bölcsőde, közösségi tér esetében

x x x x

Családok támogatása a nyári táborozáshoz x x

Biztonságos környezet és közlekedés biztosítása pl. helyi polgárőrség 
szervezése, családi parkolóhely kialakítása

x x

Önkormányzat, polgármesteri hivatal és intézményei családbarát munkahelyek x x

9.3.5. Újbuda Önkormányzata
Hivatalos kiírás, pályázati űrlap áll rendelkezésre a díjra való jelentkezéshez. A bírálatot, a ki-
választást az önkormányzaton belül az esélyegyenlőségi osztály munkatársa, a polgármester 
és alpolgármester együtt végzik.

9.3.6. Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség
A meghirdetett pályázatokhoz szükséges anonim kérdőívek csak online, kóddal elérhetőek, 
melyek beérkeztét követően a megnevezett cégnek is ki kell töltenie egy kérdőívet. A bírálat 
pontos menetéről nincs nyilvános információ.

A Legjobb Női Munkahely pályázat keretében hangsúlyt fektetnek a következőkre:
 – A győztes vállalatok bemutatása jó példaként magyar és nemzetközi fórumokon.
 – Kiemelt női munkavállalói csoportok érdekében:

• Pályakezdő nők munkaerőpiaci integrációja.
• Gyermeknevelésből visszatérő nők beillesztése és megtartása.
• 50 év feletti nők életút programjának támogatása.
• Fogyatékkal élő nők foglalkoztatási esélyeinek javítása.
• Vidéki nők számára helyi munkalehetőségek.
• Nők foglalkoztatása az ICT-szektorban.



125

9.  mellékletek

Értékelési keretszempontok: 
 – A munka és a magánélet-család összeegyeztethetősége.
 – Tisztességes munkafeltételek.
 – Karrierlehetőség, előremenetel biztosítása.
 – Az egészség és a jó közérzet megőrzésének lehetősége.
 – A készségek fejlesztésének lehetősége.
 – Személyes és telefonos interjúkon szerzett információk. 

9.3.7. mtd Tanácsadói Közösség
A szervezet nem pályáztat, hanem benchmarkkutatás alapján történik a díjazás.

A kutatás kérdőíve önkitöltős. Bármely cég felkeresheti az online felületet és kitöltheti 
a kérdőívet. Külön van választva a benchmarkkutatás és maga a díjazás. 

Az utolsó kérdésekben kell nyilatkozni, hogy részt kíván-e venni a megmérettetésben. 
Így elképzelhető, hogy egy cég az adataival hozzájárul az anonim benchmarkinghoz, de pél-
dául nem kíván részt venni a megmérettetésben, melyben a top 10-et listázzák. 

Maga a kutatás két célt szolgál, egyrészt, hogy a benchmarkadatok gyűjtésre kerüljenek, 
és az áttekinthető adatok segítsék felmérni, hogy Magyarországon „hol tartunk” az adott té-
mában, másrészt, ha valaki megmutatná a világnak, hogy az ő szervezete, cége hol tart, akkor 
van erre lehetősége.

• Az értékelés menete, szempontrendszere:
Összesen 100 pontot lehet elérni, 50-50 pont a két dimenzióra: a sokszínűségre és a temati-
kus részre. 

A Sokszínű és Családbarát Szervezet TOP 10 díjhoz alkalmazott Sokszínűségi Index felépítése:112

Sokszínűségi Index Pontszám

1) A foglalkoztatottak összetételének sokszínűsége 28

2) Az esélyegyenlőségi politika intézményesültsége 28

3) Az esélyegyenlőséget és sokszínűséget támogató HR-eszközök használata 26

4) Esélyegyenlőséget javító intézkedések és juttatások 16

5) Az esélyegyenlőségi politika jövőbeni fejlesztése 2

     Összesen 100

9.3.8. IFKA
Az Európai Munka-Magánélet Auditot használják, de azon belül máshogy súlyoznak. A 10 di-
menziót, amit ott meghatároznak, máshogy súlyozzák.

Például a rugalmas foglalkoztatást, a nyári táborokat (amikor a gyereknek óvodában, is-
kolában szünidő van) nagyobb súllyal veszik figyelembe, mint azt, hogy van-e egészségmeg-
őrző intézkedés.

112  Forrás: https://mtdtanacsado.hu/
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9.3.9. Családháló
Nincs kritériumrendszer – az online rendszerben a szolgáltatást igénybe vevő emberektől, 
családoktól érkeznek az ajánlások, a szavazatok. Maga az online szavazóprogram meglehe-
tősen egyszerű, és felmerült már egy ideje, hogy a rendszer működése lehetővé teszi a több-
szörös szavazást is, így nem lesz úgymond „igazságos” az eredmény. Több anyagi forrással 
lehetne egy jobban működő, szigorúbb szavazási programot működtetni. 

9.3.10. EMMI
A pályázatok pontozási szempontrendszere és értékelése (összesen max. 420 pont)

I.  A szervezet személyi összetétele (10–15 pont):
 – Hogyan alakul a nemek aránya a hierarchiában (a nők aránya eléri-e a 30%-ot)?
 – Vannak-e részmunkaidősök?
 – Hogyan alakul a nemek aránya a részmunkaidőben foglalkoztatottak között?

II.  A dolgozók családi adatai (0–40 pont):
 – Mennyire ismertek a munkáltató előtt a dolgozók családi viszonyai és gondozási 

kötelezettségei?
 – Kiegyensúlyozott-e a kor szerinti és a családi állapot szerinti megoszlás?
 – Vannak-e nagycsaládosok?
 – Mekkora a kisgyermekesek aránya?
 – Tudnak-e gondozásra szoruló – nem gyermek – családtagokról?
 – Milyen a visszatértek aránya a gyermekgondozás miatt távollévők között?
 – Közöttük vannak-e atipikus formában dolgozó gyermekesek?
 – Családi adó- és járulékkedvezményt hányan és mekkora összegben vesznek 

igénybe?
 – Szociális hozzájárulásiadó-kedvezményt hány dolgozó után vesznek igénybe?

III.  Családbarát intézkedések (0–110 pont):
  A családbarát intézkedések értékelésének főbb szempontjai, hogy minél több területen, így:

 – a rugalmas/atipikus munkaszervezés,
 – a szabadságolási eljárások,
 – a bérezés,
 – a képzések,
 – a kisgyerekes szülők támogatása,
 – a férfi munkavállalók szülői szerepeinek megerősítése,
 – a gyermekek napközbeni felügyelete,
 – az idős, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása,
 – a juttatások,
 – az egyéb szolgáltatások,
 – a szervezeti dokumentumok,
 – a szervezeti kultúra,
 – a szervezeti stratégia,
 – a marketing és a kommunikáció,
 – a társadalmi felelősségvállalás,
 – a humánpolitika,
 – a menedzsment

  területén is megjelenjen és érvényesüljön a  szervezet családbarát módon történő 
működés iránti elköteleződése.
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IV.  A munkahely családbarát szervezeti kultúrája (0–55 pont):
 – Felismerték-e a  munkavállalói hatékonyság és a  munka-magánélet egyensúlyá-

nak összefüggését?
V.  Megvalósítandó családbarát tevékenység (0–200 pont):

 – A  megvalósítandó családbarát tevékenység a  gyakorlatban mennyiben segíti 
a dolgozókat munkájuk és családi életük összehangolásában?

 – Ez milyen konkrét előnyökkel jár a munkavállalók és a munkáltatók számára?
 – Megteremti-e a hosszabb távú családbarát foglalkoztatás alapjait?
 – Pénzügyileg kellőképpen megalapozott-e?
 – A szervezet jelenlegi működéséhez képest innovatív elemeket tartalmaz-e?
 – Hány dolgozót és közvetetten hány családtagot érint?
 – Vezetőket és beosztottakat milyen arányban érint az intézkedés?
 – Nyújt-e egyedi megoldásokat a gyermekes munkavállalóknak?
 – A  munkavállalók szülői szerepeinek ellátásához mennyiben járul hozzá nemtől 

függetlenül? 

9.4. Melléklet IV. – Családbarát szolgáltatások

Témák, területek, szempontok

1. Turizmushoz köthető családbarát szolgáltatások:
a) Szállodák, szállások szolgáltatásai (pl. babaágy a szállodában, gyerekjátszó a well-

nessrészlegben stb.).
b) Ottani szabadidő-eltöltés (pl. gyerekbicikli-bérlés).
c) Gyerekkocsival járható turistaút.

2. Utazási eszközök gyerekbarát szolgáltatásai (pl. babaülés a bérelt autóhoz vagy állami       
     járműforgalom családbarát megoldásai, pl. babkocsis hely buszon stb.):

a) Akadálymentes fel- és leszállás; a peronra fel és a róla való lejutás, gyerekkocsi-köl-
csönzés.

3. Kulturális, szabadidős szolgáltatások:
a) Kulturális célú szolgáltatások és általános szórakoztatási helyek gyerekbarát   

szolgáltatásai (pl. múzeumban külön magyarázat a gyerekeknek, korosztályos   
kínálat, ülésmagasító a moziban stb.).

b) Kifejezetten családos, gyerekszórakoztatási helyek (pl. kalandparkban vagy   
állatkertben stb.).

c) A gyerekkönyvtár legyen ingyenes (legalább a tanköteles kor felső határáig,   
legalább 7 éves korig a szülő számára is).

d) Sportlétesítmények.

4. Vendéglátó helyek:
a) Ide tartoznak az éttermek, kávézók, cukrászdák stb.
b) Féladagos ételek (etetőszék, ülésmagasító).
c) A büfékben gyerekeknek való élelmiszerek, italok.
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Témák, területek, szempontok

5. Egyéb lakossági szolgáltatások:
a) Melyek felnőtteket és gyerekeket is szolgálnak (pl. fodrászat, egészségügyi   

intézmények, könyvtárak stb.).
 – Gyerek-WC, pelenkázó (a férfi-WC-ben is vagy a női WC-n kívül,   

pl. rokkant-WC helyiségében).
 – Gyerekasztal, -székek, papír, színesek.

b) Melyek felnőtteket szolgálnak (ki), de esetenként a gyerekeknek is VÁRAKOZNI kell 
(pl. bank, bevásárlóközpont, hivatalok, gyógyszertár, ahol gyereksarkok stb. van-
nak), külön gyerekes sorszámmal.

c) Üzletek bejáratánál ingyenesen igénybe vehető gyerekkocsik, bevásárlókocsik, 
melyek kifejezetten kisgyerekeseknek valók.

d) Üzletek, üzletközpontok parkolóiban külön kisgyerekes parkolóhelyek.

6. A szórakoztatóipar gyerekjogi szempontjainak megjelenése:
a) Pl. korhatár jelzése (filmeknél, színházban, egyéb szórakoztatásban).
b) Szabadtéri egész napos rendezvényeken szoptatós-pelenkázós helyiség, sátor.
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