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Dilemmák a gyermekvállalás előtt és után 

Dilemmas before and after of childbirth 

 

A tézis témaköre a várandósság előtt álló nők és a kisgyermekes édesanyák dilemmáinak 

elsősorban társadalmi és munkaerőpiaci szempontból történő ismertetése. Célkitűzésem, 

hogy a tárgykör számos problémája közül bemutassam a családalapítás kitolódásának, a 

gyermekvállalási kedv csökkenésének, az édesanyák nehéz munkaerőpiaci helyzetének és 

a család-munka egyensúlyának jelenlegi helyzetét, okait és ismertessem a belőlük fakadó 

dilemmákat. További célom, hogy áttekintést adjak az orvoslásukra lehetséges 

megoldásokról. Kutatásomat deduktív módon építettem fel, elsősorban igyekezetem 

elszakadni az általánostól s a speciálisabb témaköröket helyeztem előnybe. A kutatás 

alapkérdései olyan feltételezésekre keresik a választ, hogy a folyamatosan csökkenő 

születésszám szoros összefüggésben áll-e a múltbéli időszakban történt munkahelyi és 

generációs változásokkal továbbá azt, hogy a kisgyermekes édesanyák munkába való 

visszatérését nagy mértékben megnehezíti-e a vállalatok, foglalkoztatók rugalmatlan 

foglalkoztatáspolitikája. További feltételezésként fogalmazom meg, hogy kisgyermekes 

édesanyák munkaerőpiaci megítélése az elmúlt évtizedben nem változott, s a család-

munka egyensúly megtalálása egyre távolibbnak tűnik. Mindezek alapján legfontosabb 

következtetésem, hogy bár társadalmilag csatlakoztunk a nyugati trendekhez, mégis sok 

kérdésben még a múlt, s így lényegében a kelet irányítja gondolkodásunkat. A modern 

világgal érkezett nézetek új kihívások elé állítják a fiatalokat, amelyek nem szinergikusak 

a gyermekvállalással. A vállalatok rugalmatlan foglalkoztatási politikája a 

gyermekvállalás előtt és után is számos problémát okoz az édesanyáknak és magának a 

szervezetnek is, a megoldásukra lehetséges módozatok sajnos azonban nem terjednek 

hazánkban. További nehézséget okoz, hogy a demográfiai probléma enyhítésére alkalmas 

megoldások ismerete után sem történnek mindezekkel összhangban az egyes 

intézkedések. Mindezek által úgy vélem, hogy ha ezek a tendenciák tovább folytatódnak 

és az említett javaslatok nem kerülnek megvalósításra, akkor hazánk sajnos nem tud majd 

továbblendülni ezen a népesedési mélyponton. 

  



 

Abstract 

 

 

Petronella Lendvay  

III. course 

Management 

 

Dilemmas before and after of childbirth 

Dilemmák a gyermekvállalás előtt és után 

 

 

The theme of the thesis review is the women’s problems of childbirth in a social and 

labour market aspect. My main objectives - that from among the number problem of the 

domain - presentate the state and the reasons of defer of have a family, the decline of 

childbirth, the complicated situations of women in the labour market and the family-work 

balance, furthermore, demonstrate the dilemmas which arise from them. My additional 

aim overview the possible solutions for redress them. I built up my research on a 

deductive manner, I tried to secede from the general topic and tone the special topics. The 

fundamental questions of the research look for the answers for the continually regressive 

childbirth has a connection with the former generation and workplace changes, and the 

inflexible employment policy render women return to the workplace more difficult. My 

further supposal are that women with the young child’s judgement did not change in the 

labour market in the past decades, and it seems intricate to find the clue to family-work 

balance. Based on all these my most important inference is that the past, the east manage 

our thinking in some important demographic questions even if we joined the the western 

trends in socially. The modern viewpoints cause new challenges to young people, which 

are not synergistic with childbirth. Companies’ inflexible employment policy causes 

several problems before and after of childbirth to mothers and organizations too, 

unfortunately their solutions are not expand in our country. It brings about additional 

difficulty that arrangements are not in harmony with the demographic problems’ keys. In 

my opinion, if these tendencies continue longer and the mentioned proposals are not 

realized, our homeland will not swing on this demographic nadir unfortunately.  
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BEVEZETÉS 

 

Dolgozatom témájaként olyan tárgykört választottam, amely úgy gondolom, hogy a 

mindennapi, folyamatosan változó világunkban rengeteg megválaszolatlan kérdést vet fel, 

s hordoz magában. A téma társadalmi fontossága megkérdőjelezhetetlen, hiszen 

hazánkban talán sohasem volt még időszerűbb a szülés előtt álló fiatal nők nehéz 

helyzetének felmérése, a kismamák és állásukba visszatérő édesanyák kiforratlan 

munkaerőpiaci jelenlétének bemutatása és az ezeket orvosló lehetséges megoldások 

kidolgozása. A probléma sürgető feladványként áll a társadalom és a nemzet előtt, hiszen 

úgy vélem, a többség számára egyértelműen világos, hogy ezen kérdéskört teljes 

egészében, együttműködve lehet megoldani. Álláspontom szerint a tematika megismerése 

és összegzése gyakorlati hasznot jelenthet mindkét fél számára, hiszen ismereteket nyújt a 

nők gyermekvállalással kapcsolatos körülményeiről. A probléma aktualitását jelzi az is, 

hogy különböző nemzetközi szervezetek kiemelt helyen foglalkoznak az üggyel, s 

számottevő alapítvány, klub alakult a téma ismertetése, a lehetőségek kidolgozása, 

elfogadtatása érdekében. 

A tézis témaköre tehát a várandósság előtt álló nők és a kisgyermekes édesanyák 

dilemmáinak elsősorban társadalmi és munkaerőpiaci szempontból történő bemutatása. 

Témaválasztásomat a személyes érintettségen és az évek óta tartó folyamatos 

aktualitáson kívül indokolta az egymást követő korcsoportok között létrejött direkciók 

hatása a család- illetve karriertervezésre is. Hazánkban a rendszerváltás óta a „határtalan”, 

utazást és karrierépítést érintő lehetőségek, és az Európai Uniós csatlakozás után a 

külföldi munkavállalás esélyének lényeges megnövekedése miatt, mintegy elvárttá vált 

ennek a trendnek a követése a fiatal generációval szemben. A náluk megfigyelhető 

viselkedésmódok és életstílusok többnyire a függetlenség, a lehetőség szerinti minimális 

felelősségvállalás és a késői felnőtté érés vonala körül fonódnak. Más megközelítés 

szerint átrendeződött a nők értékrendszere is, sokan egyáltalán nem terveznek gyermeket, 

mivel karrierjüket érintő korlátként élik meg ezt a folyamatot.  

A rendelkezésre álló szakmai irodalom feldolgozása során elsősorban a legnagyobb 

problémákkal kapcsolatos jelentéseket, könyveket és folyóiratcikkeket tanulmányoztam 

át. Ilyen nehézségnek vélem:  

 a családalapítás időszakának kitolódását 
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 a gyermekvállalási kedv drasztikus visszaesését 

 a kisgyermekes édesanyák beszűkült munkaerőpiaci lehetőségeit és a személyüket 

érintő megítélést 

 valamint a család és a hivatás közötti egyensúly nehéz megvalósíthatóságát. 

Kutatásom fő célkitűzésének tartom a fent említett problémák eredetének s jelenlegi 

helyzetének bemutatását és a belőlük fakadó számos dilemma megismerését. További 

célként fogalmaztam meg, hogy áttekintést adjak azokról a lehetőségekről és 

megoldásokról, amelyek hatékony eszközei és módszerei lehetnek a nehézségek 

enyhítésének, megszüntetésének.  

Hipotézisemként fogalmazom meg, hogy a folyamatosan csökkenő születésszám szoros 

összefüggésben áll a múltbéli időszakban történt munkahelyi és generációs változásokkal 

továbbá azt, hogy a kisgyermekes édesanyák munkába való visszatérését nagy mértékben 

megnehezíti a vállalatok, foglalkoztatók rugalmatlan foglalkoztatáspolitikája. A 

kisgyermekes édesanyák munkaerőpiaci megítélése az elmúlt évtizedben nem változott, s 

a család-munka egyensúly megtalálása egyre távolibbnak tűnik.  

Dolgozatom megírása során egyrészt a szakirodalomra, másrészt pedig saját 

felmérésemre támaszkodhattam. Szekunder kutatásomat deduktív módon építettem fel, 

elsősorban igyekezetem elszakadni az általánostól s a speciálisabb témaköröket 

helyeztem előnybe. [Babbie, 2008] Ennek köszönhetően a szakirodalom javarészt 

folyóirat publikációkra alapszik, ugyanakkor természetesen átfogó, értékelő részeknél a 

rendelkezésre álló könyvekre, jelentésekre hivatkozom. Utóbbiakat számos kutatás 

bemutatásához szintén felhasználtam, a statisztikai részletezések során pedig elsősorban 

az őket összefoglaló hazai és nemzetközi internetes honlapok segítségét vettem igénybe.  

Dolgozatomat saját kérdőíves felméréssel szeretném kiegészíteni, primer kutatásomban 

nagy hangsúlyt kaptak az egyes alfejezetek, így az eredmények összehasonlíthatósága 

érdekében a párhuzamokra törekedtem. Kutatásom célja az volt, hogy megismerjem a 

kismamák és a gyesen, gyeden lévő édesanyák munkaerőpiaccal, a család-hivatás közötti 

egyensúllyal, támogatási rendszerrel kapcsolatos véleményeit, tapasztalatait. 

Nyilvánvalóan a struktúra része volt néhány általános, a kitöltő személyét érintő kérdés is. 

A célok egyértelműsége alapján tehát a felmérés alapsokaságát a kismamák és 

kisgyermekes, gyesen, gyeden lévő (tehát a munka világába még vissza nem tért) 

édesanyák alkották. A kérdőív adatgyűjtése interneten keresztül történt, kitöltése szintén 

elektronikus úton, kérdőívszerkesztő program segítségével, írásos formában valósult meg. 



Lendvay Petronella: Dilemmák a gyermekvállalás előtt és után 

3 

 

Az értékelés során matematikai-statisztikai módszerekre alapozva kvantitatív, 

egyváltozós elemzéseket hajtottam végre. [Babbie, 2008] 

Dolgozatom három fő témakörre tagolódik, amelyek különböző fejezetekben 

kapnak részletezést. A felhasználásra kerülő adatok konzisztenciája a dolgozat folyamán 

nagy mértékben megvalósul, a kivételes esetekben pedig természetesen említést teszek az 

egyes ellentmondásokról. Kezdetben a jelenleg elérhető statisztikák kerülnek 

bemutatásra, míg a következőkben két modul nyújt elméleti betekintést a dilemmák közé, 

azok okaiba valamint megoldási lehetőségeikbe. Ezt követően kerül sor empirikus 

kutatásom bemutatására, eredményeinek részletezésére. 

Az 1. fejezetben tehát a téma statisztikai hátterét szeretném bemutatni, amely a jelenlegi 

nemzetközi (Európai Uniós) és hazai eredményeket foglalja össze. Mindkét alfejezet két 

fő vonalon fut, az egyik a társadalomban végbemenő családi formák módosulásával, a 

másik pedig a gyermekszületés körüli kérdésekkel foglalkozik, természetesen az említett 

statisztikákkal karöltve.  

A 2. fejezetben egy speciálisabb témakör kerül megvilágításra, amely a kismamák és 

édesanyák munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatos dilemmáit taglalja. A fejezet két fő 

részre tagolódik: az első esetben olyan édesanyákkal foglalkozom, akik jelenleg még 

otthon vannak gyermekeikkel, a második egységben pedig a munkájához visszatérő nő 

karrier lehetőségeit mutatom be. Az első modulban a társadalmi, szociológiai szempontok 

kapnak hangsúlyt, míg ezt követően nagy részben gyakorlati megközelítések kerülnek 

illusztrálásra.  

Úgy vélem, hogy ha a munkával kapcsolatos nézőpontok és a karrier lehetőségek 

részletezettséget nyernek, elengedhetetlennek tartom az előzőek családdal való 

egyensúlyának és harmonizációjának kérdését taglalni. A 3. fejezet tehát a család-munka 

egyensúlyának dilemmáiba tart betekintést, ahol minkét fél érdekeinek, - tehát a 

munkavállalók és a vállalatok nézeteinek - megismerésére kutatási eredmények lesznek 

segítségemre. Ugyanebben a fejezetben kerülnek bemutatásra a magyarországi állapot 

pozitív változtatására elkészült javaslatok is. 

A 4. fejezetben arra vállalkozom, hogy bemutassam a korábbiakra épülő általam készített 

kérdőíves felmérés eredményeit, s az előzőekkel kapcsolatos összefüggéseit. 

Dolgozatom végül az elméleti és a gyakorlati háttér összefüggéseinek értékelésével és az 

eredmények összefoglalásával zárul. 
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Őszinte tisztelettel köszönöm konzulensemnek, Farkas Ferencnének útmutatását, aki 

segített a megfelelő irány megtalálásában és rávezetett e téma szépségeire. Köszönöm 

értékes meglátásait, véleményeit, amelyek mindig segítettek egy-egy rész még mélyebb 

megismerésére. 

Valamint köszönetet szeretnék mondani Balogh Gábor PhD-hallgatónak, akinek 

gyakorlati tanácsai nélkül nem jöhetett volna létre e dolgozat. 
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1. TÉNYEK A CSALÁDALAPÍTÁSSAL, 

GYERMEKVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATBAN 

 

Úgy gondolom, hogy a témakör különböző szempontú részletezései előtt érdemes 

egy átfogó képet alkotni arról, hogy milyen statisztikák állnak rendelkezésre a témával 

kapcsolatban, mindezen adatok az egyes tárgykörökben hova sorolhatóak, s milyen 

állításokat fogalmazhatunk meg a jelenlegi helyzetről.  

A fejezetet két nagyobb alfejezetre bontottam: első esetben az Európai Uniós, míg 

ezt követően a hazai helyzetet mutatom be és értékelem. Minkét esetben a hangsúlyt a 

családi állapotok elmúlt évtizedekben történt változására és a gyermekek születésével 

kapcsolatos tényezők ismertetésére szeretném helyezni, hiszen a kettő szinte karöltve 

alakult át az elmúlt évtizedek során. Természetesen dolgozatom folyamán 2011-es évhez 

minél közelibb adatokat használok fel, sajnos azonban nem mindig találhatóak meg az 

ehhez szükséges források hiánytalanul. Nyilvánvalóan ilyen esetekben az utolsó, teljes 

mértékben kitöltött éveket vettem figyelembe, s ezek alapján vontam le a 

következtetéseket, összefüggéseket.  

Úgy vélem, hogy e kissé „szárazabb” témakör fenti perspektívák alapján történő 

fejtegetése rendkívül fontos, hiszen a következőkben ismertetésre kerülő értékek, 

összefüggések alapján vonhatjuk le a minősítéseket, kritikákat, s ezekben az alfejezetben 

ismerhetjük meg a későbbiek folyamán elengedhetetlen magyarázó tényezőket is.  

 

1.1 Európai Uniós viszonyok 

 

Biehal-Heimburger [2008] szerint, a tanuló és vándorlóévek a fiatalság körülbelül 

28 éves koráig tartanak, s csak ez után kezdődik a tervezési-szervezési fázis, ahol saját 

gondolatrendszerük alapján kezdenek „tervrajzot” készíteni életükről. A társadalmi 

változások Európában is statisztikailag kimutatható eredményeket okoztak, a nők 

kontinens szerte ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek; vagyis döntést kell hozniuk 

a jelenlegi sokszor munka-karrier központú trendek között a családalapításról és 

gyermekvállalásról. 

Érdeklődéssel tölt el, hogy vajon az európai esküvői, családi trendek egy irányba 

haladnak-e, vagy régióként, esetleg országonként külön-külön alakulnak-e át, s végezetül, 

hazánk hol és hogyan szerepel a megadott szempontok szerint az Unióban? 
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Az alfejezet két részben kerül bemutatásra, ahol az egyik szakasz a családi formák, 

kapcsolatok és a házasságok változásával foglalkozik, míg a „Következő generáció” című 

modul taglalja a gyermekvállalással kapcsolatos adatokat és tényeket. 

1.1.1 Európai Unió – házasodunk még? 

Minden fiatal életében egy újabb fajta elkötelezettséget jelent, ha párjával közös 

háztartást indít, összeköti életét. „A párválasztás jelentősége ma fontosabb, mint 

korábban, éppen azért, mert ma lényegesen több múlik a személyes elköteleződésen, azon 

az önkéntes vállaláson, ami a sikeres párkapcsolathoz vezet.” [Ternovszky (szerk.), 

2007b, 36. p.] Bár a népességi szokások az elmúlt évtizedekben élesen megváltoztak a 

társas kapcsolatokat illetően, mégis sokan a gyermekvállalás előtt fontos faktornak 

tekintik a házasságot, melynek társadalmi támogatottsága, presztízse töretlenül erős. 

[Pongrácz, 2009] 

A statisztika szerint az Unióban élő fiatal nők 60-70%-a él párkapcsolatban, s a 

megkérdezettek mintegy 75-90%-a gondolja úgy, hogy a házasság a legmegfelelőbb 

együttélési forma egy pár között. A Közösségben élő férfiak 30 éves koruk körül állnak 

először az anyakönyvvezető elé, míg a hölgyeknél ez a szám 27-28 éves korra tehető. Az 

átalakuló szokások egyfajta bizonyítéka az is, hogy az érintettek átlagosan két és fél évvel 

később határozzák el a házasság szándékát, mint elődjeik. [KSH, 2009] Az 1. ábra 

mutatja be, hogy az elmúlt évek során hogyan alakult a menyegzők száma az Európai 

Unió tagállamaiban. A diagram értékei az ezer főre jutó házasságok számát szemléltetik, 

2008-ban és 2009-ben (növekedési sorrend 2009-es év szerint). Jelen ábra esetében a 

fejezet bevezetőjében említett statisztikai hiányosság sajnos fenn áll, mivel az Európai 

Unió 27 tagállamára, Ciprusra, Hollandiára és az Egyesült Királyságra nem található 

összesített, 2010-es adat. Mindezek alapján választottam a 2008-as és 2009-es adatokat 

annak érdekében, hogy a teljes Európai Uniós állapotot elemezni tudjam. A 

tanulmányozás során természetesen említést teszek a legfrissebb adatokról azoknál az 

országoknál, ahol már szerepel tavalyi évre vonatkozó érték. Az ábrában kiemelt széllel 

található, az Európai Unió 27 tagállamára vonatkozó érték. Az ezer főre jutó házasságok 

száma a 2000-res évek elején tapasztalható 4,8-as érték körüli stagnálás után az elmúlt 

időszakban csökkenési tendenciába fordult, hiszen 2008-ban 4,74, míg 2009-ben már 

csupán 4,51 volt a fenti szempont szerinti átlagérték.  
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Forrás: saját szerkesztés, a hivatalos Eurostat honlap adatai alapján 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps

00012&plugin=1 (2011. október 12.) 

1. ábra. Ezer főre jutó házasságok száma az Európai Unióban, 2008-2009 (db) 

A diagramon látottak alapján megállapíthatjuk, hogy 2009-ben a legnagyobb 

visszaesés a Balti-államok térségében, valamint Dániában történt; míg növekedést két 

németajkú valamint két mediterrán ország produkált. Egyértelműen megállapíthatjuk azt 

is, hogy a növekedések mértékei sajnos nem haladják meg a csökkenésekét, így nem 

okozott meglepetést, hogy az együttes uniós átlag csökkent 2009-ben. A tavalyi évben - 

az elérhető adatok alapján - nagyobb mértékű növekedések figyelhetőek meg, azonban ez 

igaz sajnos a visszaesésekre is.  Mindezek alapján a 2010-es 27 tagállamra vonatkozó 

átlag feltehetően szintén visszaesést fog mutatni.  

Európa sokszínűsége az együttélési formák változásában is megfigyelhető, hiszen 

térségenként, gyakran szomszédos országonként is eltérő szokások alakultak ki - s 

jelenleg is kialakulóban vannak. Északról-dél felé haladva figyelhetők meg a legnagyobb 

különbségek, az elmúlt évtizedek során „egymást váltó” együttélési és házassági forma 

között. [Iacovou – Skew, 2010] 

 Az előzőekben bemutatott diagram alapján ezt nem tudjuk vizsgálni, azonban egy 

2010-ben készült jelentés adatai alátámasztják a feltételezést. Az értékelések során 2007-

es adatokat vettek figyelembe, s mindezek alapján készítették el az Európai Unió 

tagállamaira vonatkozó táblázatot, amely olyan százalékos arányokat mutat be, ahol a nők 

inkább élettársi kapcsolatban élnek, mintsem házasodnának, férjhez mennének.  
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Témám szempontjából a húszas és a harmincas korosztály értékeit mutatnám be 

következő táblázaton keresztül, amelyben azon országok szerepelnek, amelyek a 

tagállamok és az egyes szempontok alapján az első nyolc legmagasabb értéket mutatták. 

Magyarország értékeit minden esetben feltűntettem, zárójelben és dőlt számokkal 

jelöltem, amely esetekben nem tartozik a fent említett csoport közé. (1. táblázat) 

Gondolatjellel jelöltem, amely esetekben nem tartoztak az országok az első nyolc 

tagállam közé. Jelen felmérésben Románia és Bulgária nem szerepelt. 

 

Azon nők aránya, akik házasság helyett inkább élettársi kapcsolatban élnek az 

Európai Unióban, 2007 (%) 

1. táblázat 
 Húszas éveiben járó nő Harmincas éveiben járó nő 

Nincs gyermeke Van gyermeke Nincs gyermeke Van gyermeke 

Svédország 91,1 68,5 81,5 44,0 

Finnország 81,4 44,8 61,0 22,5 

Dánia 81,5 52,0 61,9 21,9 

Hollandia 85,5 - 59,5 24,3 

Egyesült Királyság - 40,6 - 20,4 

Franciaország 78,8 46,8 61,5 30,5 

Belgium 67,5 45,2 - - 

Írország 67,2 50,8 - - 

Magyarország (56,6) (24,2) 49,6 (11,8) 

Észtország 76,5 53,9 74,5 35,8 

Lettország - - 57,5 - 

Szlovénia - - - 22,8 

EU 25 átlag 62,9 28,4 38,4 13,8 

 

Forrás: saját szerkesztés, Iacovou M. – Skew A. Household Structure in the EU, 2010  

In: Atkinson A.B. – Marlier E. (szerk.) Income and living conditions in Europe, 91. p.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-555/EN/KS-31-10-555-

EN.PDF (2011. október 14.) 

 

A táblázat alapján látható, hogy az északi országok közül Svédország, Finnország, 

Dánia és Észtország valamint a délebbre található Franciaország minden esetben szerepelt 

az első nyolc legmagasabb százalékot mutató ország között. Megfigyelhetjük, hogy déli, 

mediterránnak nevezett országot egyik esetben sem találunk, értékeik - saját számításom 
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alapján - átlagosan 18% körül alakultak. Minden országra egyértelműen igaz, hogy 

releváns befolyásoló tényezőt jelent a gyermek, hiszen ebben az esetben lényegesen 

kevesebb az együtt élők százaléka. 

Az északabbra élő népeknél talán társadalmi nyitottságuk révén sokkal 

elfogadottabb az együttélési forma, hiszen a családalapítási korban lévő fiatalok és az 

idősebb korosztály is szívesen választja. A legtöbb országban már hivatalosan is 

elfogadott családi forma az együttélés, sokszor egyenlő esélyekkel rendelkezik egy így 

elő pár és egy házaspár. Vélhetően a kialakult tradicionális szokások, valamint azok 

generációk óta tartó esszenciális volta miatt, a déli országokban nem jellemző szokás 

ilyen mértékben az együttélés, gyakrabban kötnek a házasságot, mint Európa északi 

részén. 

A bemutatott százalékértékek minden esetben az Európai Uniós átlag felett szerepelnek, a 

legnagyobb eltérés a harmincas, gyermek nélküli korosztály esetében mutatkozik. 

Magyarország szintén ebben a kategóriában szerepel a nyolcak között, többi értékünk az 

Uniós átlag alá tartozik. Véleményem szerint országunk azért került ebben a klasszisban 

kiemelésre, mert hazánkban különösen érezhető, hogy az önálló élethez és a piacképes 

tudáshoz való hozzájutás évekkel meghosszabbodott a korábbiakhoz képest.  

A házasság támogatottságának rendkívüli mértéke a fent említett statisztikai adatok 

alapján úgy gondolom, hogy kontinensünkön nem kérdéses. Az együttélési forma 

„térhódítása” és a folyamatosan csökkenő házasságkötések száma azonban hosszú távon 

megkérdőjelezhetik mindennek stabilitását. Véleményem szerint az együttélésről szóló 

jogi szabályok beiktatása, az így élő párok egyes lehetőségek kiszélesítése szintén nem 

erősítik a házasság intézményét. A fenti adatok alapján úgy látom, hogy a különböző 

beállítottságok nem egységesen, hanem főként az egyes térségekre vonatkozóan 

változnak. Láthattuk, hogy az ezer főre jutó házasságok száma többnyire régióként 

változott, valamint az együttélés kérdésében is elsősorban térségenként értelmezhetőek az 

adatok. Úgy vélem, hogy az Uniónak ebben a társadalmi kérdésben egyelőre nincsen 

befolyásoló szerepe, s továbbra is az egyes országok lakosságában élő habitus, a vallás és 

némiképp a jogi szabályozás változtatja az értékek alakulását. 

1.1.2 A következő generáció 

Az Európai Unió népesedéssel kapcsolatos jelentései, publikációi központi 

problémaként kezelik a kontinens népességének öregedését, a folyamat megállításának, 



Lendvay Petronella: Dilemmák a gyermekvállalás előtt és után 

10 

 

visszafordíthatóságának kérdéseit. Szakértők szerint mindez főként két tényezőre 

vezethető vissza: egyrészt a folyamatosan növekvő várható élettartamra, másrészt az 

alacsony mértékű születésszámra. [Eurostat, 2008] Utóbbi faktor rendkívüli mértékben 

összefügg a nők élete során eldöntendő egyik legfontosabb kérdéssel, s témám 

szempontjából is lényegesebb, így szeretném bemutatni, hogy az egyes tagállamokban 

hogyan alakult a születésszám 2009-ben. 

Vitathatatlan tény, hogy a későbbi párválasztás miatt az első gyermek születésének 

átlagos időpontja az édesanya 20-as éveinek elejéről a 30-as éveinek elejére csúszott át. 

[KSH, 2009] Ez a direkció az Európai Unióban rendkívül megfigyelhető, hiszen 

tagállamainak számát tekintve pontos képet kaphatunk az egyes térségek ez ügyben 

történt változásairól. A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy évről-évre 

növekszik az édesanyák átlagéletkora az első gyermekük vállalása esetén, melyet a 

következő ábra mutat be az Unió egyes országaira vonatkozóan. (2. ábra) Sajnos a 

diagram szerkesztésekor nem voltak elérhetőek a 2010-es adatok minden tagországhoz 

kapcsolódóan, így a 2009-es év kerül ismertetésre. 

 

 

Forrás: saját szerkesztés, a hivatalos Eurostat honlap adatai alapján 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pco

de=tps00017&plugin=1 (2011. október 14.) 

2. ábra. Az édesanyák átlagos életkora első gyermekük vállalása esetén, 2009 (év) 

A külön színnel kiemelt átlagéletkor az Euró térség 17 országához tartozik, 

melynek értéke 30,36 év. Tekintve, hogy ebben az adatban nem szerepel az összes 
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tagállam értéke, így saját számítással becsültem meg az EU 27 országára vonatkozó 

átlagot. Számításaim alapján ez az érték hozzávetőleg 29,64 év volt 2009-ben. 

Legkorábban a román és a bulgár nők szülnek, (utánuk viszonylag egy nagy ugrás 

tapasztalható a következő, lett nőkre vonatkozó adatig) míg az értékeket tekintve 

legkésőbb, átlagosan 31 éves koruk felett szülik az olasz és az ír hölgyek első 

gyermeküket. Hazánk közel 29 év volt az átlagéletkor, ez azonban magasabb értéket 

mutat, mint a hazai statisztikai hivatal adata. 

A legtöbb gyermek házastársi kapcsolatból születik, de folyamatosan nő az élettársi 

kapcsolatból született csecsemők száma, hiszen az előző részben láthattuk, hogy 

rendkívül népszerű ez az együttélési forma. [KSH, 2009] Az Eurostat hivatalos honlapja a 

házasságon kívül született gyermekekre vonatkozóan közöl adatokat, ezek alapján a 

publikált értékek - az előzőekkel összefüggésben - az északi országokban a 

legmagasabbak (Észtország, Svédország), de jelentős százalékkal rendelkezik 

Franciaország, Bulgária és Szlovénia is. Magyarországon az 1990-es évek elején még 

20% körülire volt tehető ez az érték, jelenleg elérte a 38-40%-ot. [KSH, 2009] 

Európában a legnagyobb családok Írországban vannak, ahol a szülők 21%-nak van 

három vagy több gyermeke, őket a Belgák (18,7%) és a Hollandok (18,5%) követik, s 

jelentős százalékot értek el az északi országokban is. [Iacovou – Skew, 2010] Az egy 

gyermekes család a Balti államokban, tehát Lettországban (63%), Litvániában (60%) és 

Észtországban (58%), valamint a mediterrán országokban, tehát Portugáliában (61%), 

Spanyolországban és Olaszországban (mindkettő 55%), a leggyakoribb. Hazánkban 

szintén ez az érték a legmagasabb (50%), amely pontosan megegyezik az Európai Uniós 

átlaggal, két gyermeke van a családok 37%-nak és 13% rendelkezik három vagy több 

gyermekkel. 

Az édesanyák első gyermekének világra jöttekor betöltött átlagéletkorának 

növekedése miatt - ismerve az egészségügyi kockázatokat - úgy gondolhatnánk, hogy a 

termelékenységi ráta az Európai Unióban csökkenési tendenciát mutat. Az elérhető 

adatok alapján azonban 2008-ig folyamatos növekedés tapasztalható, a 2009-es értékek 

szerint pedig csupán minimális csökkenés történt. Láthattuk, hogy annak ellenére, hogy 

például az Írországban és Hollandiában élő nők a legidősebbek között hozzák világra első 

gyermeküket, a családoknál a nagyobb gyermeklétszám az elterjedt, tehát bátran vállalnak 

következő gyermeket is, amelyet magas termelékenységi rátájuk is alátámaszt. Ezzel 

szemben a Balti államokban az Európai Uniós átlaghoz viszonyítva fiatalabban szülnek 

az édesanyák, viszont átlagosan nem jellemző, hogy több gyermeket hoznak a világra. 
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Véleményem szerint az összefüggés tehát nem az életkorban, hanem inkább a helyi 

sajátosságokban keresendő: a gyermekvállalás társadalmi támogatottságában, az államtól 

érkező egyéb kifizetések nagyságában, az otthon maradás és a munkahelyre való 

visszatérés lehetőségeiben.  

Az Európai Unióban a korábban bemutatott statisztikák alapján megállapítható, 

hogy mind a családi formák megválasztásában, mind pedig a gyermekekkel kapcsolatos 

tényezők tekintetében a többnyire régióként értelmezhetők az összefüggések. 

Véleményem szerint hatásos lehet a sikeres északi modell ismertetése az alacsony 

termelékenységgel küzdő országok számára, segítséget nyújthat a támogatási rendszer 

átdolgozásában, kiépítésében. 

 

1.2 Hazai viszonyok 

 

A korábbiak kapcsán már láthattunk előrejelzéseket a magyarországi helyzetet 

illetően, azonban elengedhetetlennek tartom annak teljes mértékű elemzését, így a 

következőkben a hazai értékeket szeretném bemutatni. Az Európai Unió alfejezetéhez 

hasonlóan a középpontban a családi kapcsolatok átalakulása illetve a gyermekvállalás 

kérdéseinek taglalása áll. Ezek alapján e részben szintén két modul található; a „Család-e 

még a család?” című részletezi, hogy országunkban milyen mértékben változtak meg az 

együttélési formák, átveheti-e az együttélés a házasság helyét majd ez követően kerül 

bemutatásra, hogy hogyan változott a gyermekszületések száma az elmúlt időszakban, 

illetve mindez milyen tényezőkre vezethető vissza?  

1.2.1  „Család-e még a család?” 

Az Európai Unióról szóló alfejezet során, s lényegében saját magunk is 

tapasztalhattuk, hogy a fiatalok által vállalt családi állapot változáson esett át az elmúlt 

évtizedekben. Országunkban a házasságkötések számának csökkenése nagyobb mértékű 

volt, mint a gyermekszületéseké. 2011 első hat hónapjában a statisztikák szerint 19 676 db 

regisztrált házasságkötés történt, amely 1,4%-os csökkenést jelent 2010-hez képest. Ez az 

évek óta tartó negatív tendencia magával vonja azt az új demográfiai képet, hogy a 

fiatalok 30 éves koráig mára már több hajadon található, mint a házas, pedig korábban 

épp a fordítottja volt a jellemző. [KSH, 2011] Véleményem szerint a fentiek 

alátámasztják, hogy országunkban a családi modell átalakulóban van, s évről-évre 
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gyengül a házasság intézményének fontossága, szerepe. Ez a jelenség számos okkal 

magyarázható, melyek főként szintén a társadalmi változásokra vezethetők vissza. 

Egyrészt elterjedt az élettársi kapcsolat (melyet a társadalom egy része a házasság „újra 

definiálásának” tart), másrészt sokan még jóval 30 éves koruk felett találják meg azt a 

személyt, akivel el tudják képzelni a családalapítást. Ugyanakkor megemlíteném azokat 

az egyéneket is, akik húszas éveik elején ugyan házasok voltak, de később valamilyen 

okból elváltak. Ilyen esetben megfigyelhető jelenség, hogy az első házasságok gyakran a 

húszas éveik végén - harmincas éveik elején járó fiatalok között bontódnak fel.  

A 3. ábra alapján azt vizsgálom, hogy a szülőképes korú hölgyek közül életkori 

megoszlás alapján hányan élnek élettársi kapcsolatban. 

 

 

Forrás: saját szerkesztés, a KSH-Gyermekvállalás és gyermeknevelés jelentése 

alapján 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/gyemekvallalasneveles.pdf 

(2011. április 30.) 

3. ábra. Élettársi kapcsolatban élő nők korcsoport szerint, a szülőképes korú nők között 

(%) 

Három év került tanulmányozásra (1990, 2001, 2005) ezek alapján látható, hogy 

napjainkhoz a legközelebb eső évben, tehát 2005-ben az élettársi kapcsolat családi forma 

főleg a huszonévesek második felében járó nőknél a legjellemzőbb, míg korábban inkább 

a tőlük fiatalabbak választották ezt a formát.  Érdekesnek találtam azt a tényt, hogy 1990 

évben a vizsgált adat 5% alatti értéket vett fel, függetlenül bármely életkortól. A 

rendszerváltás időszakában társadalmi elszigeteltség és a nyugati életstílus hazánkba való 
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beengedésének korlátai miatt a családi kapcsolatok kialakításában többen feltehetően még 

a hagyományos értékrendszert követték országunk lakosai. 

Nemcsak az élettársi kapcsolatokban élők aránya növekedett meg, hanem egyúttal a 

válások száma is. Sokan házasságuk felbontása után nem terveznek újabb esküvőt, e 

társadalmi szegmens a későbbi időkben általában két részre oszlik a családi állapot 

szempontjából: vagy a korábban már említett élettársi formát választják új párjukkal, 

vagy pedig az egyedülállók táborát népesítik. Nem feledkezhetem meg azokról sem, akik 

a 80-as évek elejétől kezdődő „válási láz” érintettjei (ebben az időszakban csaknem 

30 000 db válás történt, korunkban az elmúlt két évet tekintve -2010, 2011- körülbelül 

23 000 db válást számláltak). Megfigyelhető, hogy akik elvált szülők gyermekeként, 

úgynevezett csonka családban nőttek fel, – a „hozott, tanult példa” erejét véve – önmaguk 

egyszerűen nem hisznek a házasságban, s az ilyen irányú törekvéseik sem jellemzőek. A 

jelenlegi családi állapotokat hazánkban a 4. ábra szemlélteti.  

 

 

Forrás: saját szerkesztés, a KSH stADAT - táblája alapján 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd002b.html 

(2011. szeptember 15.) 

4. ábra. A 15 éves és idősebb népesség megoszlása családi állapot szerint, 1980-2011 (%)

A két legfeltűnőbb adatnak a korábban vizsgált egyedülállók számának növekedési és a 

házasságok számának csökkenési tendenciája mutatkozik. Utóbbi esetben a vizsgált 

időszakokban átlagosan közel 7,5 %-os visszaesés tapasztalható 10 - 10 év eltelte alatt. 

A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy az elmúlt időszakban gyökeres 

változás történt országunkban a családi állapotra vonatkozóan. Nagy arányú egyedülállók 
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csoportja, s amennyiben párra találnak, akkor sem biztos, hogy, mint családi formát, a 

házasságot választják. Az életfelfogások természetesen változnak, azonban a média és a 

társadalom által túlzottan sulykolt individualitás egyfajta – témánk szempontjából negatív 

– trendet hozott létre. Ternovszky [2007a] szerint a média viselkedése felelős az emberi 

kapcsolatok és a közösségek erejének lealacsonyításában. Meglátásom és tapasztalatom 

szerint a húszas korosztály már-már túlzott függetlenségi vágya, az önmegvalósításra való 

olykor erőltetett törekvés mély ellentétben áll a családalapítási szándékkal.  

Az alfejezet címére, vagyis a „Család-e még a család?” kérdésre válaszolva úgy 

gondolom, hogy a fiatalok többsége a trendek és új szokások ellenére bízik a család 

egységében, s önmaguk - ebből a szempontból is - biztos hátteret szeretnének születendő 

gyermekeiknek nyújtani. Talán sokan az első nehézségeknél feladják, s az elválást 

választják, a szabadabb erkölcsi felfogások miatt. A kitartás és az alázat azonban ma is 

gyakran használt jelzők az élet bármely területén. Miért pont ilyen esetben vonnánk ki 

alóla magunkat?  

1.2.2 Nem „gyerekes” kérdések 

Magyarországon az elmúlt év egyik „sokat foglalkoztatott” híreként szerepelt a 

tény, hogy hazánk népessége a 2010-es évben 10 millió fő alá csökkent. A „lélektani 

határ” alá esés úgy gondolom, hogy több tényező együttes hatásának köszönhető. 

Akárcsak Európában, hazánkban is egyértelműen beszélhetünk elöregedő társadalomról, 

melynek okairól korábban már esett szó. Alapjában véve tehát a halálozások száma 

jócskán meghaladja az újszülöttekét, s a népesség száma lassú csökkenési tendenciát 

mutat hazánkban. Kamarás szerint a legnagyobb problémát a népesség korösszetételének 

megváltozása okozza, a 65 év felettiek száma emelkedett, ugyanakkor sajnos a gyermek 

korosztályból tűnt el a hiányzó háromnegyed millió személy. [Babus, 2011] 

Magyarországon jelenleg nincsenek könnyű helyzetben a szülőképes korú nők, hiszen 

mind a társadalmi, mind pedig a munkaügyi helyzet komoly mértékben változott a 

rendszerváltás óta. Sajnos kijelenthetjük, hogy közvetve ennek - és ezáltal az elöregedő 

társadalomnak - köszönhetően hazánk népessége rohamosan csökken. 

A statisztikai adatok alapján egyértelmű, hogy az 50-es évek végétől kezdődő 

alacsony termelékenységi számon a gyes és később a gyed bevezetésése csak kis 

mértékben javított, s az 1960-70-es években a női foglalkoztatás térnyerése miatt újra 

csökkenéssel kellett találkozni. [Frey-Pulay, 2011] Napjainkra a gyermekvállalási kedv 
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talán soha nem látott mélypontot ért el hazánkban; az elmúlt évtized alatt bekövetkezett 

születésszám-változás miatt mintegy 35-40%-kal maradt el az újszülöttek száma a szüleik 

nemzedékének születéséhez képest. Sajnos a tendencia évről évre folyamatos romlást 

mutat, 2011. I. félévében 41 600 csecsemő született, amely érték 8,0%-os csökkenést 

mutat az előző évihez képest. [KSH, 2011] Nem szerepelünk az Európai Unióban sem 

előnyös helyen, az Eurostat 2010-ben 1,25-ös termelékenységi rátát jelez hazánknak, 

amely Lettországot követve a második legalacsonyabb a Közösség területén.  Jelenleg a 

fiatalok 2,4 gyermeket terveznek, amelyből csupán 1,3 születik meg. A jövőre nézve a 

statisztikai adatok eléggé aggasztóak, éppen ezért elengedhetetlennek tartom megismerni, 

hogy vajon milyen tényezők állhatnak a gyermektervezés és születés lecsökkenésének 

hátterében? 

Egy népszerű honlapon indított fórum-vitatéma: „Ön mivel serkentené a 

gyermekvállalási kedvet?” címmel, a legkülönfélébb élettörténetek útján mutatja be az 

egyes indokokat, s talán a legfőbb esetekre egyértelmű választ is kaphatunk. Egy közös 

pont azonban fellelhető a hozzászólók között: jelentős százalékban gyermektelen 

hölgyekről van szó, akik egyelőre nem is tervezik a szülést. A fórumon feltett kérdésből 

újságcikk is született „Szülnék én gyereket, ha…”címmel. 

A mondat befejezésére a következő, fő irányokat is bemutató válaszok születtek: 

 …ha az anyagi hátterem meglenne 

 …ha nem akadályozna a karrierem építésében 

 …ha hinnék abban, hogy meg tudok felelni, 

 …ha gyerekközpontúan lenne berendezve a világ!  

Hasonló szemszögből látják a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom 

szakértői is az egyes indokokat, akik azért alakultak meg, hogy országunkban 

megszülessenek a tervezett gyermekek. Úgy gondolom, hogy a válaszok önmagukért 

beszélnek, mégis fontos megismerni azok hátterét. 

Az első esetben a pénz kérdése vetődik fel, vagyis annak a feltételezésnek a bizonyítása, 

hogy sokan pusztán anyagi okokból nem mernek babát vállalni. A bizonytalan gazdasági 

és munkaerőpiaci helyzet miatt a válaszadók úgy tartják, hogy egy gyermek érkezése előtt 

mindenképp ajánlatos félretenni, azonban fizetésükből egyszerűen ez jelenleg lehetetlen. 

Mások arra hivatkoznak, hogy nem szívesen adnák fel jelenlegi életszínvonalukat, nem 

szeretnének választani a viszonylagos jólét és a gyermek között.  
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A következő esetben a bevezetésben is említett ok igazolódik. Magukat ambiciózusnak 

tartó nők úgy gondolják, hogy ha gyermeket vállalnának, akkor karrierjüket a család 

mögé kéne helyezni, mely számukra jelenleg elképzelhetetlen. Ennél a pontnál fontos 

megemlíteni azt is, hogy a többéves gyes rendszere miatt sokan úgy gondolják, hogy 

esélyeik minimálisra csökkennek a munkaerőpiacon, s ezáltal megélhetésüket 

veszélyeztetik. Hargitai [2010] szerint, ha a munkavégzés rugalmassá válna, nem 

redukálódna minimálisra az anya és a munkahely közötti kommunikáció, amelyek egyben 

a lehetőségek kiszélesítését is jelentenék, s egyfajta biztonságérzetet adna azoknak a 

hölgyeknek, akik ebben a dilemmában szenvednek.  

A harmadik válasz típusa elsősorban lelki okokra vezethető vissza, sokan elriadnak a 

gyermekvállalástól a környezetükben található „szuperanyukák” miatt, akik egyszerre 

nevelnek gyereket, vezetik a háztartást, s látszólag könnyedén építik karrierjüket is. 

Véleményem szerint a negyedik eset a legritkább ok, amiért nem születik meg egy 

gyermek, azonban megemlíteném, hogy a válaszadók több alkalommal hivatkoztak arra 

is, hogy a babakocsival és kisgyermekkel való nem akadálymentesített közlekedés sokkal 

jobban megnehezíti a nők dolgát, mint azt gondolnánk (s ezáltal kedvüket szegi egy újabb 

babától). [Koronczay - Rist, 2010] Itt jegyezném meg a bölcsődék, gyermekellátási 

intézmények hiányát, melyekről még a későbbiek folyamán esik szó. 

Számos vita, fórum és nézet kering a nők ideális gyermekvállalási koráról, azonban 

az szinte általánosan elfogadott vélemény, hogy a 20-as éveikben szülő nők 

egészségügyileg sokkal kisebb kockázatnak vannak kitéve. A későbbi életkorban szülő 

hölgyek mellett pedig a pszichológiai érettséget, valamint a stabil anyagi és 

párkapcsolatbeli előnyöket fogalmazták meg különböző szakértők. Vitathatatlan, hogy 

hazánkban változás történt a szülő nők életkorában is, hiszen átlagéletkoruk egyértelműen 

megnövekedett a korábbi időszakokhoz képest. (5. ábra) 
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Forrás: saját szerkesztés, a KSH - Gyermekvállalás és gyermeknevelés jelentése alapján 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/gyemekvallalasneveles.pdf 

(2011. április 30.) 

5. ábra: Az anyák átlagos életkora első gyermekük születésekor, 1990-2009 (év)  

A 20-as éveik elején járó nők tehát nem szívesen, a 30-as, 40-es éveikben járók pedig 

annál inkább vállalnak gyermeket. Ebből kifolyólag Magyarországon a szülő nők átlagos 

életkora 29,5 év, míg az első gyermeküket világra hozó nőké 27,9 év volt 2009-ben. 

Jelenleg tehát a harmincas korosztály válik dominánssá a szülésekkor, hiszen az említett 

évben született gyermekek felét az ő korosztályukba tartozó édesanyák hozták a világra.  

A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy az elmúlt időszakban bekövetkezett 

generációs változások és új életmódbeli trendek szintén jelentős hatást gyakorolnak az 

alfejezetben vizsgált témát illetően. Az első gyermeküket világra hozó nők átlagos 

életkorának növekedése további csökkenést vonhat magával a születendő gyermekek 

számát illetően, hiszen az élettani körülményeket figyelembe véve, minél később születik 

meg az első gyermek, annál kisebb annak az esélye, hogy több testvére is a világra jöjjön. 

A modern világgal érkezett új irányú változások eszmei nézeteinket és demográfiai 

képünket egyaránt átrendezték. A korábbiakhoz képest lazább erkölcsösség, 

felfogás, életstílus egy újabb mederbe terelte generációnkat.  

 Az Európa-szerte - és ezzel együtt hazánkban is - módosult családi forma 

egyre nagyobb mértékben az „új házasság”, az együttélés irányába tereli a 

fiatal párokat. A „próbaházasság” jogi titulusokkal felruházott mivolta 

háttérbe szorítja a házasság intézményét, annak ellenére, hogy napjainkban 

is a gyermeknevelés szempontjából a legnagyobb támogatottsággal bíró 

családi formaként jelenik meg.  
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 Személyes meglátásom szerint az együttélési forma elterjedése és a 

gyermekvállalás aktivitása nem áll feltétlenül fordított arányosságban, 

hiszen láthattunk példát arra, hogy az együttélést jobban támogató 

skandináv országokban a termékenységi mutató folyamatos növekedése 

tapasztalható.  

 Tapasztalhattuk, hogy Európa-szerte nő az édesanyák átlagéletkora első 

gyermekük vállalása esetén, azonban ez sem jelent kizárólagos akadályt a 

termékenységi mutatók növekedésének.  

Hazánkban a fenti két tényező az európai tendenciához hasonlóan változik, azonban az 

általam legnagyobb demográfiai problémának vélt folyamatos születésszám, 

termékenységi ráta csökkenés évről-évre kedvezőtlenebbül alakul. Az Európai Unióhoz 

való csatlakozásunk megköveteli annak esélyegyenlőségi politikáját, miszerint az élet 

minden területén lépéseket kell tenni a nők tényleges egyenjogúsága érdekében. 

[Farkasné, 2003] Szekeres [2011] szerint a szülési kedv javulását a terhek és a 

lehetőségek egyenlősége segítené, ugyanakkor egyetértek Dolezelova, az Európai Női 

Lobbi alelnökének kijelentésével, miszerint „A jó családpolitika nem a demográfiai 

fellendülést hajszolja”. [Geri, 2011] Úgy gondolom, itt az idő, hogy országunk új 

ösvényre lépjen, s mind az állam, mind pedig a társadalom egyetértésben elismerje ennek 

szükségességét. Természetesen ezek a rendelkezések nem könnyű lépések, hiszen 

számtalan akadályt kell hatékonyságuk elől elhárítani az útból. A következő fejezetekben 

ezekről esik majd bővebben szó.   
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2. KISMAMÁK ÉS ÉDESANYÁK A MUNKAERŐPIACON 

 

Ha a nők szempontjából vizsgálódunk, a hazai munkaerőpiac érdekes 

sajátosságokat és változásokat mutat az elmúlt évtizedek során. Gondoljunk csak a II. 

világháború utáni időszakra, amikor több ezer elvesztett férfi munkaerőpiaci „pótlására” 

egyetlen remény akadt: a nő. A hölgyek tömeges munkába vonása és a kommunista 

rendszer erről propagandált dicsőítő képe gyökeres ellentétben állt a korábban „csupán” 

gyermekneveléssel foglalkozó és háziasszonyként tevékenykedő lányok és asszonyok 

életvitelével. A mai modern nő életében tehát mindkét teória elég mélyen él, s 

napjainkban mindkettőt próbálják egyszerre, sikeresen, menedzselni.  

Jelenleg hazánkban a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatottsága 25%-kal marad el a 

gyermek nélküli, vagy idősebb gyermeket nevelő nők mellett [Frey – Pulay, 2011], éppen 

ezért a fejezet célja bemutatni a kismamák és a kisgyermekes édesanyák jelenlegi 

munkahelyen betöltött szerepét, lehetőségeit, várakozásait; hiszen a gyengébbik nemmel 

kapcsolatban számos kérdés merül fel foglalkoztatása alatt.  

Az első alfejezet a Menjek vagy maradjak? - címet kapta, főként arra a dilemmára utal, 

amikor az édesanya elhatározza a gyermekkel otthon töltött időszak hosszát. Számtalan 

tényező befolyásolja a döntéshozatalt, éppen ezért két további rész foglalkozik a miértek 

megértésére. A második alfejezet az anyai karriermodelleket mutatja be; így hát arra utal, 

hogy találkozhatunk-e anyaként, előléptetési, „kiugrási” lehetőségekkel; s ha igen akkor 

mikor és milyen formában - a szüléskor betöltött életkor viszonyában.  

 

2.1 Menjek vagy maradjak? 

 

 Tényként rögzült a köztudatban, hogy nőként boldogulni a munkaerőpiacon 

önmagában is nehéz, hiszen meg kell birkózni a különböző előítéletekkel és a sajnos 

berögzült, negatív diszkriminációs folyamatokkal – mindezt most elsősorban a férfiakhoz 

viszonyítva értem. Sajnálatos módon jelenleg a munkáltatók többsége úgy gondolja, hogy 

szülőképes korú vagy kisgyermekes nőt - függetlenül annak szakmai képzettségétől - 

„nem érdemes” foglalkoztatni. Az alfejezet talán az egyik legkényesebb kérdést 

boncolgatja, hiszen mind az édesanya, család; mind pedig a munkáltató szempontjából 

fontos a gyermekkel otthon eltöltött idő hossza. A következő két részben azt próbálom 

összefoglalni, hogy milyen tényezők hatnak a döntéshozatal során, s hogy mindezek 
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mekkora súllyal szerepelnek a végső elhatározásban. Az alfejezet második felében arról 

lesz szó, hogy a munkahelyre való visszatérésben leginkább érintett édesanyák milyen 

faktorok hatására döntenek úgy, hogy nem térnek vissza egyelőre a munka világába. 

2.1.1 Milliónyi szempont 

A nők foglalkoztatásban betöltött nagy arányú részvétele okán csaknem minden 

munkaadót foglalkoztat a kérdés, hogy alkalmazottja mikor vállalna babát, s mennyi ideig 

maradna otthon születendő gyermekével? Meglátásom szerint a kérdés tisztázása és 

mindkét fél számára csak előnyökkel jár, hiszen ezáltal könnyebben meg tudják oldani a 

később ennek okán felmerülő problémákat, a munkaadó egyértelműen tudja tervezni a 

kismama helyettesítését a vállalatnál. 

A témát illetően a legfontosabb tényező számomra, hogy megértsem és 

bemutassam, hogy milyen külső tényezők befolyásolják a kismamát a munkától távol 

töltött idő hosszát illetően. Ebben segítségemre lesz egy felmérés eredményeinek 

ismertetése [Drjenovszky, 2011], melynek foganatjai kétféle minta elemzésén alapulnak: 

egyrészt egy korábbi magyarországi modell másodelemzését végezték el, másrészt 2009-

ben egy hazai nagyvállalatnál készült újabb felvétel szolgál. A kutatás az első gyermek 

születése utáni időszakra fókuszál, s olyan esetek alapján készült ahol kistestvért egyelőre 

nem terveztek a leendő szülők. A 6. ábrában láthatjuk, hogy a tanulmány három terület 

kombinációja alapján határozza meg a vizsgált szempontokat: az anya demográfiai 

jellemzői; az anya munkához és családhoz viszonyított értékrendszere és habitusa; 

valamint egyéb külső körülmények, amelyekkel döntése során még találkozhat. 

 

 

 

Saját szerkesztés 

6. ábra. A tanulmány területei 

Az első területnél a családi állapot és az iskolai végzettség alapján elemezték a 

tapasztaltakat. Családi állapot szempontjából a házastárssal illetve az élettárssal élőket, 

valamint a gyermeküket egyedül nevelők kerültek vizsgálatra. Az értékrendnél végzett 

Demográfiai jellemzők Értékrendszerek Egyéb körülmények Végső döntés 
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taglalás során megállapították, hogy a házasságban élők a tradicionálisabb, míg az 

élettárssal élők a modernebb felfogás hívei. Elméletben úgy gondolnánk, hogy az otthon 

töltött idő mennyisége mindkét esetben nagyobb az egyedülállókénál, hiszen a 

felmérésben részt vevő alanyoknak párjuk anyagi és erkölcsi támogatása mellett 

lehetőségük van hosszabb időt otthon tölteni, a gyakorlat azonban mást mutat. 

Leghamarabb az élettársi kapcsolatban élők térnek vissza a munkába, őket követik az 

egyedülállók (a szerző s én is fontosnak tartom megemlíteni, hogy inkább egyfajta 

kényszer miatt kell így dönteniük), s legtovább a házastárssal élők maradnak otthon 

gyermekükkel. Az iskolai végzettség szempontjából a kétféle minta ellentmondást mutat: 

a korábbi felmérésben a magasabb végzettségű munkavállalók- felhalmozott 

megtakarításuknak köszönhetően - tovább maradtak otthon, míg az alacsonyabb 

végzettségűek hamarabb visszatérnek dolgozni. A 2009-es felmérés azonban éppen 

fordított tendenciát mutat; megalapozottságul pedig az szolgál, hogy a magasabb 

végzettségűek jobban megérzik a kieső bevételek nagyságát, hiányát. Az édesanya 

beosztását tekintve megállapítható volt, hogy a munkahelyükön magasabb pozícióval 

rendelkezők - tartalékaik ellenére, a fent említett ok miatt - kevesebb ideig maradnak 

otthon, míg az alacsonyabb beosztásban lévő édesanyáknál ez nem jelentett befolyásoló 

tényezőt.  

Az anya családhoz és munkához viszonyított értékrendszerében szintén több 

szempontot vizsgáltak: viszonyulás az anyaszerephez, nemi szerepfelfogás, a karrier 

fontossága, munkával való elégedettség, tervezett gyermeklétszám. Az anyaszerephez 

való viszonyulás esetében megállapították, hogy az anyaszerep az otthon töltött hónapok 

elején abszolút a középpontban áll, a későbbiek során azonban valakinél felerősödik, míg 

másoknál egy idő után már nem elég kielégítő. A karrier fontossága általában azoknál a 

nőknél szerepel döntő tényezőként, akik a korábbiak során nagyobb sikereket értek el; 

félnek, hogy a hosszabb kimaradás negatív hatással lesz karrierjükre vagy egyszerűen 

csak lojálisabbak a céghez az átlagnál. Az előző részben említett iskolai végzettség 

összekapcsolható az itt szereplő munkával való elégedettséggel: a felsőfokú papírral 

rendelkező édesanyák számára általában jobban specifikált, örömtelibb a munkájuk; ezért 

megállapítható, hogy kevesebb időt is töltenek otthon. 

A harmadik terület az egyéb szóba jöhető körülményekkel foglalkozik, itt tehát a 

házastárs keresete, beosztása és a családtámogatás összege került szóba. Az első kettőt 

összekötném, hiszen minél magasabb az édesapa beosztása, általában annál több a 

keresete is. A felmérés eredménye szerint ez minél kedvezőbb, annál tovább tartózkodik 
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otthon az édesanya. A döntés folyamán nagyobb hangsúlyt inkább az anya keresete 

jelenti, az idő eltelte folyamán egyre nagyobb mértékben. Tehát a feleség magasabb 

keresőképessége pozitív, még a férjé negatív interakcióban áll a női foglalkoztatással. A 

családtámogatás összege általában azoknál az édesanyáknál szerepel befolyásoló 

tényezőként, akik munkájuk során jobban kerestek, s a gyed folyósításának végével (mely 

a munkabér 70%-a) a gyes alacsony összege óriási kiesést okozna (2011-ben bruttó 

28500Ft). 

A kutatócsoport mindkét felmérésnél külön-külön összegezte az eredményeket. (2. 

táblázat)  

 

A felmérések eredményeinek összesítése 

2. táblázat 
Helyezés Első felmérés* Második felmérés 

1. Kereset A karrier fontossága 

2. Iskolai végzettség Családtámogatás összege 

3. Családi állapot Házastárs keresete 

4.  Házastárs beosztása 

*Kizárólag az első változócsoporttal foglalkozott 

Forrás: Saját szerkesztés, Drejnovszky: Kismamák a munkahelyen, avagy hogyan 

számíthat a munkahely a nőkre a gyermekvállalást követően In: Munkaügyi Szemle, 54. 

évfolyam, 2. szám, 101. p. 

 

Bár a két tanulmány nem hasonlítható teljes mértékben össze – mégis az tapasztalható, 

hogy a legnagyobb mértékben a munkával kapcsolatos tényezők (anyagi javak, karrier, 

előrejutás további lehetőségei) végeztek az első helyen. Jelentős faktorként szerepelnek a 

családi tényezők is: az első felmérés során a családi állapot, míg a másodikban (házas)társ 

munkahelyi pozíciója, keresete.  

 

Napjainkban az individualizmust, támogató társadalmi tendenciák ellenére a nők 

életében a gyermekszületés után a saját céljaik háttérbe kerülnek, s a család szerepel az 

első helyen. Sokan karrierjük befejezéseként élik meg ezt az időszakot – s valóban, a 

későbbiek folyamán láthatjuk majd, hogy visszatérvén a munkaerőpiacra meglehetősen 

szűkössé válnak a lehetőségek. [Drjenovszky, 2011] A hölgyek többsége úgy gondolja, 

hogy ha továbbra is karrierjüket helyezik előtérbe, lelkiismeret furdalással küszködnének 

családjuk „elhanyagolása” miatt. A fentiek alapján látható azonban, hogy egy bizonyos 
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idő után a nők számára már nem elég az anyaság, valamit hiányolnak életükből. 

Elsősorban a magasan képzett hölgyek esetében jelentkezett ez az igény, s különböző 

okok miatt nem igazán tudják „kihasználni” az állam által biztosított 3 évet. Tekintve, 

hogy a felsőoktatásban részt vevő nők aránya csaknem 60%, [KSH,2011] könnyen 

feltételezhető, hogy ez a tendencia a későbbiek folyamán dominánssá válik. 

2.1.2 „Három éves kor alatt mindenképp megsínyli?” 

 Talán a nők élete során az egyik legnehezebb feladat meghozni a döntést, hogy 

szülésük után mikor térnek vissza munkahelyükre dolgozni. A dilemma számos 

szemszögből körüljárható, megközelíthető. Egyrészt a vélhetően legnagyobb feladatot az 

„elszakadás” miatt bekövetkezett lelki állapot változás feldolgozása jelenti, másrészt 

fontos figyelembe venni a külső környezet változásait, harmadrészt a gyermek mellett 

ugyanúgy fontos tényező az édesanya maga is, az ő szemszöge, a témával kapcsolatos 

megítélése hogyan változott a gyermekkel együtt töltött idő során.  

A jelenlegi szabályok értelmében az édesanyának három évig van lehetősége 

különböző jogcímek alapján támogatást kapni az államtól, s ezalatt otthon maradni 

gyermekével. A szülést követően 24 hetes szülési szabadság illeti meg, financiális 

szempontból pedig a gyermek két éves koráig részesülhet gyermekgondozási díjban, majd 

a gyermek három éves koráig gyermekgondozási segélyben.  Véleményem szerint a 

gyermektől való különválás és a közösségi nevelés elkezdésével kapcsolatban a három év 

mintegy „vízválasztó időpontként” vált köztudottá a népesség felfogásában, - s sokak 

számára kizárólag elfogadottá. 

A következő részben olyan édesanyákról lesz szó, akiknek (legkisebb) gyermeke elmúlt 

két éves, tehát ha úgy döntenének, beadhatnák bölcsődébe, s visszatérhetnének a munka 

világába, mégsem cselekedtek így. A célom, hogy bemutassam, ők miért tartják 

fontosnak, milyen szempontok alapján döntöttek úgy, hogy legalább három évet együtt 

töltsenek gyermekükkel otthon. A válaszok megtalálására szintén egy felmérés 

eredményeit hívnám segítségül, amely az alfejezettel azonos címen készült interjús 

elbeszélgetés. [Blaskó, 2011] 

A kérdésre, hogy miért tartanak szükségesnek ennyi időt, a válaszok mögött 

leggyakrabban a gyermekpszichológia alapjait vélték felfedezni. Mindez a bevezetőben is 

említett anya-gyermek „kötődés tézisére” épül, vagyis arra, hogy a korai időszakban 

kialakult törődés és biztonságérzet mással nem pótolható a kisgyermek életében. A 
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szakemberek világszerte elismerik ezt az időszakot, a szerző szerint viszont az már 

magyar sajátosság, hogy a társadalomban is ilyen erősen fenn álljon ez a tudat, s a három 

év ennyire berögzültté váljon. A beszélgetések során felmerült a közösségbe kerüléskor 

gyakorivá váló egészségügyi kockázat nagy mértéke, valamint az említett intézmény 

nevelési szokásainak megkérdőjelezése.  

A bölcsődékkel kapcsolatban állandó problémaként hangoztatott a férőhelyek 

korlátozottsága, illetve az interjúk során említett kevés szakképzett felügyelő valamint 

magának az intézményeknek hiánya (kiemelten a községekben élők számára). A 

következő ábra a hazánkban található bölcsődék számának alakulását mutatja be. (7. ábra) 

 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal - stADAT - tábla 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsg005a.html  

(2011. október 11.) 

7. ábra. Bölcsődék számának alakulása 2000-2010 (db) 

 Az interjúalanyok bölcsődékről való véleménye nem nevezhető pozitívnak, 

elmondásuk alapján gyakran túl sok gyermek jut kevés gondozóra, akik, az anyák szerint 

nem figyelnek kellő mértékben a kicsikre. Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a 

bölcsődék megítélése gyakran „városi legendákon” nyugszik; többen mások élményei 

alapján nyilatkoznak s csupán ezek alapján formálnak véleményt. 

A diagram alapján megfigyelhető, hogy az elmúlt években pozitív változás történt a 

probléma megoldását illetően, s több bölcsőde került kialakításra. Ezzel együtt a 

gyermekek elhelyezésének esélye is nőtt, hiszen 2010-ben 32 516 férőhelyet számláltak a 

KSH-nál, ami a 2000-res évhez viszonyítva 30%-os növekedést mutat. A bölcsődék 

számának növekedésével természetesen a gondozónők száma is emelkedett, 2000-hez 

viszonyítva 18,9%-kal.  
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A felmérésben részt vevő édesanyák többsége az anyaság mellett történő 

munkavégzést megoldhatatlannak tartotta, azonban voltak az interjú alanyok között 

olyanok, akik végeztek valamilyen pénzkereső tevékenységet otthon létük alatt. Szintén 

magyar sajátosság az, hogy ha munkavégzésről beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk a 8 

órás, kötött munkaidős, az otthontól távol lévő állásokra gondolni, így ez alapján 

nyilatkozni. Borbély [2011] szerint egy korábbi felmérés alapján meghatározták, hogy a 

gyedről 88%-os arányban lehet visszatérni, azonban a gyesen, gyeten lévőknél ez az érték 

már csak 77% és 49%. Hazánkban valóban nem terjedt el még a távmunkás és a 

részmunkaidős foglalkoztatás, ezáltal feltehetően a közvélemény számára sem jelent 

szempontot. A témáról bővebb kifejtés található a következő fejezetben. 

Az interjú során a „korábbi elválás előnyét” támasztja alá az az eredmény, hogy a 

szülők egyes csoportja észrevette gyermekén, hogy igényli a vele egykorúak társaságát, 

szívesen játszik együtt másokkal is, tehát megjelent affiliációs szükségletük. Ők nem a 

bölcsődében, hanem a napi pár órás közösségi programokban látják a lehetőséget, például 

családi napközi formájában. Ezek az alkalmak azonban gyakran meglehetősen 

költségesek, s sok szülő panaszkodik arra, hogy a redukált támogatások és bevételek miatt 

nem engedheti meg ezen foglalatosságokat gyermeke számára. 

A kérdőív eredményeit értékelve azt gondolom, hogy az édesanyák rendkívüli 

figyelmet tanúsítanak a gyermekek pszichológiai fejlődésének, s erre a legmegbízhatóbb 

forrásként az otthoni környezetet tekintik. A jelenlegi állami támogatási rendszer kerete 

szintén a három évig tartó otthon létet támogatja, azonban a közelmúltban elhangzott 

nyilatkozatok már fontosnak tartják a kismama-gyermek barát munkahelyek kialakítását 

és támogatását és az édesanyák munkahelyre történő korábbi visszatérését.  

Véleményem szerint az alfejezet rendkívül fontos témát ölel át, hiszen 

megismerhettük, hogy a különböző demográfiájú édesanyák milyen szempontrendszer 

alapján döntik el, hogy mennyi ideig lesznek távol munkahelyüktől. Az értékrendszer 

ismerete rendkívüli előnyt jelent mind a munkaadók, mind pedig a szabályozási 

kérdésekben illetékes állam számára, hiszen egyértelművé váltak a hiányosságok, s 

ezáltal adottak a változtatási lehetőségek is.  
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2.2 Karrier modellek elemzése 

 

Világszerte megfigyelhetőek azok a különbségek, amelyek a nőket és a férfiakat a 

munka világában érintik, gondoljunk csak a fokozódó bérkülönbségek vagy az 

üvegplafon problémájára. A nők többsége úgynevezett feminizálódott szakmában 

dolgozik, ritkán szerepelnek nők és férfiak ugyanazon pozícióban, a betöltött állások 

szegregálódnak. [Paksi, 2011] Napjainkra egyre jobban kiszélesedett az elvárások 

palettája a nőkkel szemben, s számos új és változatos feladat „rakódott a vállukra”. A női 

karriermodellek nagy változáson mentek át az elmúlt néhány évtizedben, hiszen míg 

korábban a nők helyének a konyhát tartották és legfőbb feladatuknak a háztartást és a 

gyermekek nevelését gondolták, manapság már bátran vállalhatnak „a hagyományos 

értelemben vett” karriert munkahelyükön. Ez azonban nem olyan egyértelmű és főként 

nem egyszerű egy olyan hölgy számára, aki a közelmúltban történt gyermekvállalása után 

szeretne újra munkájához visszatérni. A következő modulokban szeretném bemutatni a 

hagyományos, - mondhatni férfi -, és a női (anyai) karriermodelleket. Az egyes 

különbségek könnyedén megfigyelhetőek; eltérések mutatkoznak a karrierszakaszok 

hosszában (év), és a kiugrási alkalmakban, lehetőségekben is. Mindezt összefoglalóan a 

8. ábra mutatja be, amely a lehetséges legkedvezőbb kimeneteleket foglalja össze, s 

illusztrálja a legnagyobb különbségeket az egyes karrier életpályák esetében.  

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Ternovszky: A női (anyai) karriermodellek. In: Humánpolitikai 

Szemle 20. évfolyam, 5. szám, 8-16 p. alapján 

8. ábra. A bemutatásra kerülő karriermodellek összesítése 
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Az ábra alapján megfigyelhető, hogy a szülőképes korú nők körülbelül 27 éves 

koránál tapasztalható egy-egy nagy változás karrierjük tekintetében. Látható, hogy a 

férfiak és a 30-as éveiben életet adó hölgyek karrier pályája szinte azonos mértékben 

halad eddig a korig, sőt a nőké nagyobb mértékben korábban indul el a növekedés útján. 

Ettől a húszas évei elején gyermeket szülő hölgyeké nagyon elmarad, azonban a korábban 

említett kor környékén modelljük egyre jobban megközelíti a férfiakét. Ahogyan ez a 

távolság csökken a húszas éveiben gyermeket vállaló nőknél, úgy nő a harmincasok 

esetében, hiszen ők most hozzák világra gyermeküket. A munkába való visszatérésük 

után szinte azonnal újra közelítenek a hagyományos modell felé, azonban látható, hogy a 

húszas éveiben szülő hölgyek karrier útját sem tudják elérni. 

2.2.1 A hagyományos karrier modell 

A hagyományos értelemben vett, vagyis férfi karriermodellt megvizsgálva az 

tapasztalható, hogy legnagyobb lehetőség az előreléptetésre, a szakma megismerésének 

teljes körűségére és ez által a kínálkozó körülmények gyakorlatilag maximális 

kihasználására, az alkalmazottaknak körülbelül 25-35 éves koruk között van esélyük. 

Ternovszky [2009] kiemeli, hogy ez az időtartam éppen egybeesik a nők 

gyermekvállalásának mondhatni optimális idejével. Az említett modell a szülni vágyó és 

dolgozó nők számára teljesen követhetetlen. A munkaadók mindezek által úgy állnak 

hozzá a helyzethez, hogy szívesebben alkalmaznak férfi munkaerőt ebben a 

korcsoportban. 

A következő modellben három lehetséges foganat van felvázolva. (9. ábra) A legfelső 

szint, a legnagyobb presztízzsel járó pozíció elérésére körülbelül 35-45 éves kor között 

van a legnagyobb lehetőség. Természetesen bekövetkezhet stagnálás - tehát az adott 

pozícióban maradás - és visszaesés is, mindez a teljesítménytől függően. 
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Forrás: Ternovszky: A női (anyai) karriermodellek.  

In: Humánpolitikai Szemle 20. évfolyam, 5. szám, 9. p. 

9. ábra: A hagyományos karrier modell 

A bemutatásra kerülő anyai karriermodellek között nem tapasztalható jelentős 

eltérés a világra jött gyermekek számát illetően, ha az édesanya ugyanabban a 

korcsoportban szülte mindkét gyermekét (tehát csak húszas éveiben vagy csak harmincas 

éveiben szült). Jelen esetben tehát az egy gyermeket vállaló édesanyák karrier útja kerül 

bemutatásra; két gyermek világrahozatala esetén feltételezett sémát a mellékletben talál a 

kedves Olvasó. Külön foglalkoznék annak az esetnek a bemutatásával, amikor az 

édesanya gyermeket hoz a világra a húszas illetve a harmincas éveiben is és az újszülöttek 

között 4 évet dolgozik, tehát visszatér a munka világába, hiszen napjainkban gyakran 

előfordul ez az esemény, - gondoljunk csak arra, hogy az édesanyák átlagos életkora 

közel 28 év az első gyermekül világra jöttekor. 

2.2.2 A húszas évei elején szülő nő karrier modellje 

A modelleket megvizsgálva arra a következtetésre lehet jutni, hogy a legkisebb 

arányú eltérés a húszas éveiben szülő hölgyek esetében mutatkozott. Az a hölgy, aki 

ilyenkor hozza világra gyermekét nagyobb eséllyel közelíti meg a hagyományosnak vélt 

minta képét, hiszen igaz, hogy munkás éveinek első felében egyfajta visszaesés lesz a 

szülés(ek) miatt tapasztalható, azonban onnan visszatérve a munkaerőpiacra már nagyobb 

esélyük lesz karrierjük építésére, mint azoknak a hölgyeknek, akik 30 éves koruk felett 

szeretnének babát vállalni. Mindezt a következő oldalon a 10. ábra szemlélteti. 
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Az élethosszig tartó tanulás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, hiszen 

úgy gondolom, hogy minden korban meg lehet találni az érdeklődésünknek megfelelő 

témakört. Ezt a pontot azért említem meg itt, mert véleményem szerint ebben az 

időszakban különösen fogékonyak még a nők az egyes képzésekre. Egyrészt elég érettek 

már ahhoz, hogy el tudják dönteni mi iránt érdeklődnek, másrészt nem telt még el hosszú 

idő azóta, hogy iskolapadban ültek és tanultak - figyelembe véve a tényt, hogy a nők 

felsőoktatásban betöltött aránya 58%. [KSH, 2011] Ilyen formán csökkenteni lehet a 

félelmet attól, hogy nagy mértékben kiesnek a munka világából, hiszen felkészülten és új 

kapacitással térhetnek vissza munkahelyükre. 

A jelenlegi társadalmi szokások azonban nem ezt az alternatívát támogatják, hiszen a 

fiatalok folyamatos hárítása az elkötelezettséggel kapcsolatban, illetve a „carpe diem” 

érzés felerősödése miatt a húszas évek elején a gyermekvállalási kedv drasztikusan 

csökkent az elmúlt évtizedben.  

 

 

Forrás: Ternovszky: A női (anyai) karriermodellek.  

In: Humánpolitikai Szemle 20. évfolyam, 5. szám, 10. p. 

10. ábra. Egy gyermekes édesanya karrier modellje, aki a húszas éveiben szült 

2.2.3 A harmincas évei elején szülő nő karrier modellje 

A harmincas éveiben szülő nők modellje eleinte követi a hagyományos mintát, 

azonban a szülés körül hírtelen és jelentősen nagy teljesítmény csökkenés következik be. 

(11. ábra) Visszatérve a munkába ugyan mutatkozik némi lehetőség egy magasabb szintre 
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való lépésre, azonban egyes előrejelzések szerint nagyobb valószínűséggel már csak a 

férfi modell 40-55 évei közötti „legrosszabb kimenetel” alá térhetnek vissza dolgozni. 

Jelenleg ez a trend sokkal inkább jellemző, mint az előző, hiszen a fiatal kori lángolás 

már lecsillapodott, s a fiatalok gondolkodásmódja valószínűleg családcentrikusabbá 

változott. Szintén fontos tényező, hogy a 30-as éveik elejére már némiképp anyagi 

biztonságban élnek a párok, tehát biztonságos környezet teremthető a születendő gyermek 

számára.  

 

 

Forrás: Ternovszky: A női (anyai) karriermodellek.  

In: Humánpolitikai Szemle 20. évfolyam, 5. szám, 11. p. 

11. ábra: Egy gyermekes édesanya karrier modellje, aki a harmincas éveiben szült 

2.2.4 A húszas és harmincas éveiben életet adó nő karriermodellje 

Ahogy már korábban kitértem rá, a jelenlegi társadalmi szokásoknak, 

sztereotípiáknak megfelelően napjainkban az egyik leggyakoribb gyermekvállalási 

jelenségről van szó. A modell elemzése alapján megállapítható, hogy a munkához való 

visszatérés az első gyermek után viszonylag meredeken felívelő karriert jelez. (12. ábra) 

Feltételezhetően a teljesítmény függ a gyermekkel kapcsolatos teendőktől is, azonban a 4 

év során folyamatos növekedés tapasztalható. A második gyermek érkezésekor azonban 

jelentősen lecsökkenik a teljesítmény és a munkába visszatéréskor szinte ugyanaz 

érzékelhető, mint a kizárólag harmincas éveiben szülő nő esetén. Megemlíteném, hogy 

meglehetősen alacsony különbség tapasztalható a „legrosszabb és a közepes kimenetel” 

között, viszont a legkedvezőbbtől már óriási differencia választja el az édesanyát. 
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Természetesen elméletileg lehetséges ezt a szintet is elérni, az előrejelzés szerint a nő 50-

55 éves korára – amikor a gyermekek már felnőttek és önellátóak tudnak lenni. 

 

 

Forrás: Ternovszky: A női (anyai) karriermodellek.  

In: Humánpolitikai Szemle 20. évfolyam, 5. szám, 11. p. 

12. ábra. Két gyermekes édesanya karrier modellje, aki a húszas és a harmincas éveiben is 

szült 

 

A jelenlegi körülmények alapján látható, hogy a gyermekvállalás után egy nő 

sokkal kevesebb eséllyel futhat be ugyanolyan karriert, mint egy férfi. A munkába való 

visszatérés után a lehetőségek beszűkülnek, olykor a kapott pozíció is alacsonyabb 

beosztású, mint a régi, szülés előtti. A nagyobb esélyeknél számításba kell venni azt is, 

hogy könnyen az üvegplafonba ütközhetnek a nők.  A gyengébbik nem számára 

kedvezőtlenebbül rögzült a vállalatok munkaügyi politikájába, hogy a gyermek 

gondozását kizárólag a nők feladatának tartják, - s éppen ezért fordulnak elő a korábban 

említett esetek. Természetesen nem tagadom, hogy általában a nagyobb rész a nőnek jut, 

azonban nem tartom szerencsés dolognak, hogy a képzett, művelt, rátermett és 

ambiciózus hölgyek számára „maguktól értetődően” megszűnjenek a lehetőségek ott, ahol 

egy férfinek még vannak. 

A fejezetben megismert adatok alapján úgy gondolom, hogy a kismamák és 

kisgyermekes édesanyák munkaerőpiacon betöltött szerepe: 

 Sem a kínálat sem pedig a kereslet szempontjából nem releváns, ugyanis 

egyik fél sem törekedett ez idáig nagy mértékben a jelenlegi helyzet 

feloldására, a többség sajnos belenyugodott annak állapotába.  
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 Az elmúlt 8-10 évben azonban egyre több édesanya oldaláról merült fel 

újfajta igény, melyeknek hazánkban jelenleg a munkáltatók nagy része nem 

tud megfelelni. Pongrácz – S. Molnár [2011] szerint az elmúlt évtizedben 

társadalmi oldalról tekintve egyfajta támogatottság alakult ki a dolgozó 

anyákat illetően, így most a lehetőségek megteremtésére kell helyezni a 

hangsúlyt.  

 Tapasztalhattuk, hogy a nők karriermodellje nem rejteget annyi pozitív 

sanszot az előreléptetésre, mint a férfiaké, továbbá láthattuk, hogy karrier 

szempontból mely életkorban lehet kedvezőbb a gyermekvállalás.  

Meglátásom szerint a munkához való visszatérés megkönnyítését illetően és a dilemmák 

enyhítése érdekében az otthon maradást illetően a külső, úgynevezett „kényszerítő” 

tényezőkre volna szükséges kidolgozni az egyes megoldásokat. Fontosnak vélem a 

munkaadók hozzáállásának modernizálását is, hogy felismerjék, hogy a szülés után álló 

női alkalmazott tehetsége nem veszett el. Úgy gondolom, hogy mindehhez elsősorban 

átfogó és egymást kiegészítő szociális, oktatási és munkaügyi változtatásokra lenne 

szükség. Ahhoz, hogy ezeket a legprecízebben lehessen kialakítani és végrehajtani fontos 

lenne mindkét fél nézőpontját megismerni, amelyekről a következő fejezetben esik szó. 
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3. A SZÜLŐI ÉS A SZAKMAI HIVATÁS ÖSSZEHANGOLÁSA 

 

Témám szempontjából úgy vélem, nem mehetek el amellett, hogy utána járjak, 

hogy a munka világába visszatérve vajon mennyi szervezéssel, lemondással és 

nehézséggel jár a mindennapi élet zavartalan összeegyeztetése a család és a hivatás 

között.  A téma az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb hangsúlyt kapott, s jelenleg is az 

egyik legszámottevőbb kérdést boncolgatja a munkaerőpiac világában - mindezek alapján 

választottam a dolgozat egyik különálló fejezetének. 

Úgy gondolom, hogy ez a dilemma nem csak a nők életében számít jelentősnek, - bár 

kétség kívül jelenleg számukra okoz több nehézséget - hanem a férfiakéban is. Az állandó 

összeegyeztetéssel járó stressz kihathat a munkaképességre, a társas kapcsolatokra, sőt az 

egészségre is, hiszen a szervezet teljesen kimerülhet, megbetegedhet. Farkasné [2003] 

szerint egy nő nem dolgozik eredményesen, ha nincs rendben a családja; a férfi pedig 

nem tud odafigyelni családjára, ha nem eredményes munkájában. 

A fejezet célja az, hogy a következő alfejezetben ismertessem az Európában dolgozó 

munkavállalók témáról alkotott véleményét, a munka-család egyensúlyára ható 

tényezőket. Röviden szeretném bemutatni a vállalatok nézőpontját is, illetve külön 

alfejezetben kapott helyet a magyarországi egyensúlytalanság orvoslására vonatkozó 

egyes megoldási lehetőségek részletezése.  

 

3.1 Európai Uniós felmérés 

A világ különböző pontjain számos tanulmány, felmérés foglalkozott a „munka-

család összeegyeztethetőségével” kapcsolatos érzések, nézetek, elvárások munkavállalók 

szempontjából történő megismerésével. A következőkben az Európai Unió, témában 

elvégzett tanulmányát szeretném ismertetni, melyben bemutatásra kerülnek az 

egyensúlytalanság érzésének egyes okai, pár szóban megismerhetjük a vállalatok 

nézőpontjait, valamint a konfliktusok megoldását enyhítő rugalmas munkaszervezési 

formák is szóba kerülnek. 

Az Európai Unió politikájában kiemelt szerepet kapott a nők és férfiak közötti 

esélyegyenlőség biztosítása. Évek óta kitüntetett helyen szerepel a munkahelyi és családi 

feladatok egyeztetésének megkönnyítése, továbbá - a korábban taglalt - születésszám 

növelésének elérése, valamint minden olyan intézkedés széleskörű elfogadtatása, amely 
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támogathatná az említett szakpolitika hatékony bevezetését. A 2007-ben Az Európai 

Alapítvány Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) által végzett kutatás 

tiszta képet ad Európai Unió 27 országában élők véleményéről a fent említettekkel 

kapcsolatban. A tanulmány nem csak a tagországok, hanem a csatlakozni kívánó 

nemzetek között is végzett felmérést. [Eurofound, 2007] A következőkben a kutatás által 

vizsgált kérdések kimeneteleit szeretném ismertetni. 

Az eredmények nem tekinthetők homogénnek, hiszen jelentős különbségek 

mutatkoznak az egyes országokban honos „családi típus” elgondolások között. Mindezt 

főleg a lakosság családalapítási korban lévő személyeinél, illetve a gyermekek 

kirepülésének időszakában járóknál állapítható meg. A tanulmány szerint a kutatás 

összességében a legkisebb különbség a gyermeket nevelő 35-49 éves korosztály esetében 

mutatkozott.  

A munka és a magánélet fejezet kérdéseire adott válaszok alapján megállapítható, 

hogy a munkavállalók inkább a hivatási feladatok alá rendelik a családdal kapcsolatos 

teendőket. A válaszadók egyfajta kényszerhelyzetben szerepelnek, hiszen a családdal 

együtt töltött idő mértékével kevésbé elégedettek, mint a munkahelyen eltöltött idővel. 

Hogy mindennek hátterében milyen okok állnak, az az egyes tagországokban eltérő képet 

mutatnak. Időhiányra panaszkodnak a Benelux államok és Franciaország, valamint a 

skandináv térség. A hosszú munkaidő és az ezzel járó stressz, valamint fáradtság a közép-

kelet európai, továbbá a tagjelölt országokban okoz problémát a foglalkoztatottaknak. A 

német és az angol területeken úgy véli a lakosság, hogy számukra többnyire sikerül 

orvosolni ezt a dilemmát. Az ő esetükben magyarázó tényező lehet, hogy ebben a 

térségben sokkal több család él egy keresetből, míg a másik fél a ház-, család-, gyermek 

körüli teendőket végzi el. A 13. ábra mutatja be, az egyensúlytalanság válaszadók által 

megjelölt egyes okait. 
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*Horvátország, Makedónia, Törökország 

Forrás: saját szerkesztés, az Eurofound által végzett kutatás alapján 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/02/en/1/EF1002EN.pdf (2011. április 27.) 

13. ábra: Az egyensúlytalanság érzésének egyes okai (%) 

A korunkban uralkodó „család ellenes trendek” ellenére az Európai Unió lakossága még 

mindig úgy véli, hogy életünk során a legnagyobb támogatást és biztonságot a család 

nyújthatja. Az élettel való megelégedettség érzése az egyedülálló szülők körében a 

legalacsonyabb, míg a párkapcsolatban élő, gyermeket nevelő társadalom érzi magát a 

legboldogabbnak.  

A vállalatok számos indokra hivatkozva halogatják az intézkedések elkezdését, 

leggyakrabban a kontroll elvesztésének félelmét, a férfi alkalmazottak túlnyomó 

többségét, illetve a gazdasági világválságot említik meg. A kisvállalatok vezetői 

hajlamosak úgy gondolni, hogy a változtatások bevezetésére csupán a nagyvállalatoknak 

van lehetősége, meglátásom szerint ez az állítás épp fordítva igaz, hiszen egy kisebb 

vállalatnak könnyebb a váltás és az ebből következő átállás is. Ha egy vállalat rászánja 

magát a „nagy lépésre” és végre elindul ezen az úton, akkor számos lehetőség közül 

választhat. A következő módozatok állnak rendelkezésre: a gyermekek ellátását és 

elhelyezését segítő intézkedések bevezetése; az munkába járás és jutás segítése; a sokat 

emlegetett részmunkaidő, távmunka, otthoni munkavégzés, vagy teleworking bevezetése. 

[Houtman - Jettinghof, 2007 ; Szombathelyi 2010] A jó vezetők a változtatások során a 
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megcélzott sokaság értékeire helyezik a hangsúly a szervezet jövőjének megfogalmazása 

során. [Farkasné, 2003] Az alkalmazottak így értékesnek érezhetik magukat, amely erősíti 

a vállalat felől érkező biztonságérzetet is. 

Szerencsésnek tartom, hogy felmérések foglalkoznak ezzel a problémával, s 

remélem, hogy mintegy „nyomásként” folyamatosan közlik az eredményeket és az 

elvárásokat a cégvezetőkkel az alkalmazottak érdekében. Természetesen nem vitatom, 

hogy a vállalatok nehéz helyzetben vannak, s még azt sem, hogy számos, ennél is 

relevánsabb problémára kell megoldást találniuk. A fenti példák alapján azonban 

láthattuk, hogy az egyes változások bevezetésének hosszú távon abszolút pozitív hatása 

van, valamint számos kutatás bizonyítja, hogy az erőforrás-alapú cégelmélet kedvezően 

befolyásolja a vállalat teljesítményét, tehát érdemes váltani. [Karoliny - Poór, 2007] 

 

3.2 Hogyan lehetséges az egyensúly elérése Magyarországon? 

A gyermek születése Európa-szerte átlagosan 11,5%-kal érinti negatívan a nők 

foglalkoztatását; Magyarország e tekintetben 25%-os mutatót ért el, tehát kirívóan rossz 

értéket könyvelhetünk magunknak. [Hargitai, 2010] Hazánkban a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke, Pálinkás József kezdeményezésére 2009 novemberében alakult meg a 

Népesedési Kerekasztal, amely feladatául voltaképpen a teljes magyarországi 

gyermekvállalás problémáinak feltárását és a lehetséges megoldások kidolgozását vállalta 

el. [Frey - Pulay, 2011] Felismerésük, hogy a gyermekvállalás egyik legfőbb akadálya a 

család és a hivatás összhangjának hiánya egy munkacsoport kialakításához vezetett, 

amely kiemelt feladatának tekintette az erre vonatkozó különféle javaslatok kidolgozását. 

Az előterjesztéseket igyekeztek úgy kialakítani, hogy azok összefüggőek, hosszú távon 

fenntarthatók, stabilak legyenek. Javaslataik három fő témakört érintenek, melyek a 

következők: „a kisgyermek gondozására biztosított, a munkából való időleges 

távolmaradást lehetővé tevő ellátások (gyed, gyes, gyet, stb); a gyermek napközbeni 

felügyeletét biztosító intézmények; a munkahely szerepe a munkahelyi – családi 

kötelezettségek összehangolásában.” [Frey - Pulay, 2011, 59-60p.] Összefoglalásukat a 

14. ábra mutatja be. 
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Saját szerkesztés 

14. ábra. A Népesedési Kerekasztal javaslatainak összefoglalása 

Az első esetben az állam által biztosított támogatások frissítésére, átalakítására, 

főként rugalmasságának növelésére volna szükség. A munkacsoport elsősorban a 

választás lehetőségét hangsúlyozza, tehát azt, hogy aki három évig szeretne gyermeke 

mellett otthon maradni az nyugodttan tehesse meg; ugyanakkor akinek erre nincsen 

lehetősége vagy egyszerűen nem igényel három évet, legyen esélye a munkavállalás és a 

gyermeknevelés összehangolására.  

A tárgykörrel kapcsolatos következő javaslatuk a gyermekgondozási ellátások 

feltételrendszerének átalakítására vonatkozik. Szorgalmazzák, hogy az újabb rend 

járuljon hozzá a gyermek egy éves kora utáni munkavállalás könnyítéséhez. Álláspontjuk 

szerint az a szülő, aki például 4 órás munkarendben dolgozik 50%-os gyesben, gyedben 

részesüljön, azonban kétszer annyi ideig legyen rá jogosult. Jelenleg a gyes ideje alatt 

nem otthon végzendő munkát maximum heti 30 órában vállalhat a támogatásra jogosult 

személy, a folyósítás azonban megszűnik, ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte. 

Az Európai Női Lobbi javaslata, hogy a gyes összegének szintén fizetésarányosnak 

kellene lennie, ezzel megadhatnák a nagyobb választási lehetőséget, hogy ki maradjon 

otthon a gyermekkel, motiválnák a férfiakat. [Geri, 2011]  

A gyermekvállalás későbbre tolódásában nagy szerepe van az édesanyák 

felsőoktatásban eltöltött éveinek. Ezek alapján a gyedre való jogosultságukhoz 

mindenképpen munkaviszonyra van szükség, amely nem könnyen kivitelezhető feladat, 

hiszen köztudottan magas a diplomás pályakezdők munkanélküliségi rátája. A 

munkabizottság javaslata, hogy a felsőoktatásban és a doktorandusz képzésben eltöltött 
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idő hossza jogszerzőnek minősüljön a gyedre vonatkozóan. Annak mértékét tekintve 

pedig méltányossági határt tartanának fontosnak bevezetni. 

A gyermek napközbeni ellátását biztosító intézmények hiányáról egy korábbi 

fejezetben már esett szó. A munkacsoport tagjai által is alátámasztásra került, hogy 

kulcsfontosságú lenne a gyermekek elhelyezésének mennyiségi és minőségi fejlesztése, 

bővítése. Véleményem szerint elsősorban a minőségi reformálás volna sürgetőbb, hiszen 

így nem csak az újonnan alakuló, hanem a régebb óta működő bölcsődék, óvodák, családi 

napközik is nagyobb elismerést nyernének a szülőktől, s pozitívvá válna megítélésük a 

közvélemény szemében. A munkacsoport álláspontja szerint célszerű lenne a 0-3 éves 

korosztály teljes intézményi elhelyezési lehetőségeinek koherens minőségbiztosítási 

felülvizsgálata.  

A munkacsoport a bölcsődék támogatási rendszerében is talált problémát, javaslatuk 

alapján a felvett gyermeklétszám után kellene a bölcsődéket honorálni. Az államhoz 

kapcsolható az az észrevétel is, hogy a jelenlegi szisztéma szerint az intézmények 

díjszabása típusonként került kialakításra, nem pedig a családok helyzetéhez méltóan.  

A harmadik tárgykör, vagyis a munkahely szerepének erősítése a család munka 

egyensúly megtalálásában az előző néhány mondatban már felvezetésre került. A sokszor, 

bár úgy tűnik Magyarországon nem elégszer emlegetett rugalmas munkaszervezési 

formák külföldi, rendkívül pozitív tapasztalatai egyelőre még nem győzték meg a hazai 

munkaadókat. A részfoglalkoztatás kis mértékben terjed, pedig a legmegfelelőbb forma a 

kisgyermek mellett dolgozni vágyó édesanya számára. Az Európai Unióban minden 

harmadik nő dolgozik részmunkaidőben, nálunk ez az érték mindössze 7,5 %. [Paksi, 

2011] Magyarországon sajnos ennek a törvényi háttere sem a legkedvezőbb a munkaadók 

szempontjából, hiszen járulékkedvezmény két részmunkaidőben foglalkoztatott után jár, 

tehát egy fő után nem (20-20 órás részmunkaidős munkaviszonyt kell kialakítani aki 

visszatér dolgozni és aki eddig helyettesítette, vagy szintén egy visszatérő másik kismama 

között). [Veres, 2011] A részmunkaidővel kapcsolatban fontos megemlítenem, hogy a 

Nyugat-Európai országokban a Mommy Track elnevezésű jelenséggel küzdenek, amely 

azt jelenti, hogy az édesanya rákerül a részmunkaidő pályájára, s később nincs lehetősége 

magasabb pozícióba lépni. [Takács,2006] Hathatós segítség a távmunka, amely a 

gyermek egy éves kora után korlátlan óraszámban gyakorolható otthon. Külföldi 

tapasztalatok alapján lehetőség van a napi 8 órás munkaidő helyett egyéb munkaidő 

előírások bevezetésére is. Ilyen lehet például az összepréselt munkaóra, amely azt jelenti, 

hogy az alkalmazott például 4 nap alatt ledolgozza a heti munkaidőt és az 5. nap már nem 
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kell bemennie dolgozni. Létezik olyan variáció is, amikor nem heti, hanem éves szinten 

határozzák meg a ledolgozandó órák számát s a munkavállaló azt kedve szerint osztja be. 

Bizonyos munkák esetében a munkamegosztás is hathatós segítséget jelenthet a 

munkavállalónak. [Vernon, 2009] Sajnos a szervezetek többsége nincsen tisztában 

ezekkel a lehetőségekkel és nem is nyit az újdonságok felé, még ha azok hatékonyabb 

munkavégzéssel és elégedettebb alkalmazottakkal járnának.  

A Népesedési Kerekasztal munkacsoportja további alternatívaként dolgozta ki a Start-

részmunkaidő kártya bevezetését, amely az ilyen munkaviszonyban dolgozó, 10 éves kor 

alatti gyermeket nevelő alkalmazott után adó- és járulékkedvezményeket biztosítana a 

vállalat számára. További lehetőségként merült fel olyan közterhektől mentes, utalványok 

biztosítása az alkalmazottak számára, amelyek a gyermek ellátásához és a háztartási 

munkát segítő szolgáltatások díjának kifizetéséhez járulnának hozzá. 

A fejezet alapján konstatálható, hogy a munkahelyen betöltött szerep, az elvárások, 

a munkaórák száma, s összességében a munkahelyen megélt helyzetek lényegesen 

meghatározzák az alkalmazott családi életének hangulatát, milyenségét. Úgy gondolom, 

hogy a kiegyensúlyozott élethez elengedhetetlen a kettő szinkronizálása, melyet főként 

most a munka befolyásol nagyobb mértékben. Egy kisgyermekes alkalmazottnak nagyobb 

mértékben van szüksége a szervezet felől érkező támogatásra, hiszen lehetőségeik 

jelenleg korlátozottak, átalakításra szorulnak. 

Hazánkban az Európai Unió a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatottsági 

szintjétől lényeges mértékben vagyunk elmaradva, hiszen a gyermekvállalás „szinte 

vákuum-ként működve szívja ki” a nőket a munkaerőpiacról. A fent említett javaslatok 

teljes mértékben körülölelik mind az állam, mind pedig a munkaadók oldaláról szükséges 

lépéseket, amelyek elvégzésével országunkban számos lehetőséggel rendelkező, s ezáltal 

elégedett nő és édesanya indulhatna munkába, s mintegy további pozitív hatásként újra 

nőhet az újszülöttek száma is. Természetesen a javasolt változásokat nem lehet egyik 

napról a másikra véghezvinni, azonban úgy vélem, hogy egy-egy rész megvalósítása már 

lényegi javulást, pozitív változást okozhatna.  
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4. KÉRDŐÍVES KUTATÁS EREDMÉNYEI 

4.1 Kérdőíves felmérés a kismamák és kisgyermekes édesanyák 

helyzetéről 

Feltárásom önkitöltős kérdőíven alapult, melyben az adatgyűjtés kérdésfeltevéssel 

történt. [Babbie, 2008] A kérdőívben általában zárt kérdésekre kellett válaszolni (olykor 

több válasz is helyes volt), azonban egy-egy feltételes kérdés alkalmával nyílt kérdések 

kerültek megfogalmazásra, valamint egy esetben használtam a skála módszert is. A 

szerkesztésben online kérdőívszerkesztő program segített, melyről végül egyedi link 

készült, amelynek felhasználásával tudtam elindítani a terjesztést. Ez a folyamat főként 

közösségi oldalakon keresztül történt, ezen belül is kismamáknak és édesanyáknak szóló 

csoportok, családi magazinok hivatalos oldalain, valamint személyes ismerőseimen 

keresztül. A kitöltők számát az online program kérdésenként rögzítette, ezért az adatok 

egyértelműsége érdekében ezt minden kérdésnél említeni fogom. Az értékelés kvantitatív 

alapon, kódrendszer segítségével történt. 

4.1.1 Demográfia 

Úgy vélem, hogy mindenekelőtt célszerű bemutatnom a válaszolók demográfiai 

helyzetét, melyekre vonatkozóan a kérdőív végső szakaszában tettem fel két kérdést. Az 

első kérdés az életkorra kérdezett, s a kitöltőnek kellett azt megjelölni, melyet végül 59 fő 

tett meg. A legfiatalabb kitöltő 20, míg a legidősebb 40 éves volt. Később ezek alapján 

határoztam meg az egyes osztályközöket, s gyűjtöttem ki a hozzájuk tartozó 

gyakoriságokat, melyeket a 15. ábra szemléltet.  

 

Saját szerkesztés 59 fős minta alapján 

15. ábra. A válaszoló édesanyák életkor-megoszlása (fő) 
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Az oszlopdiagramokban található számok az intervallumokba tartozó személyek számát 

jelölik. Végül a válaszolók átlagos életkora 30,59 év; szórásuk pedig 4,53 év volt. 

A családi állapotra vonatkozó kérdés már rendelkezett alternatív 

válaszlehetőségekkel. Ennél a kérdésnél főként a korábban már taglalt két családi forma – 

házasság és együttélés – egymáshoz viszonyított százalékára voltam kíváncsi. A 

válaszadók családi állapotára vonatkozó összesítést a következő kördiagram mutatja be. 

(16. ábra) 

 

 

Saját szerkesztés 

16. ábra. A kérdőívet kitöltők családi állapot szerinti megoszlása (%) 

A diagramot elemezve látható, hogy a kitöltők majdnem 70%-a házas személy volt, 

amely majdnem háromszorosa az élettársi kapcsolatban élő személyeknek. Tekintve a 

statisztikai mutatókat ez a szám rendkívül kedvező a házasságot előnyben tartók számára, 

azonban élettársi kapcsolatban élők aránya a korábban bemutatott diagram (3. ábra) 

alapján épp ennek az értéknek feleltethető meg hazánkban. Elvált volt 1 fő, míg 

egyedülálló 2 fő. Mindkét alacsony érték meglepő volt számomra, hiszen a dolgozat 

korábbi fejezetében leírtak alapján nem ekkora értékekre számítottam, azonban 

gyermeknevelési szempontból előnyösnek tartom, hogy mintámban ez a két lehetőség 

ilyen alacsony mértékben szerepel. Mindent összevetve megállapítható, hogy a kérdőívre 

válaszoló személyek túlnyomó többsége a gyermekek szempontjából legelőnyösebbnek 

tartott kétszereplős családi modellben neveli utódját. (A válaszlehetőségek között 

szerepelt az Özvegy elnevezés is, azonban ezt egyetlen kitöltős sem jelölte meg, így nem 

szerepel a diagramban.) 
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4.1.2 Gyermekekre vonatkozó kérdések 

A felmérés első kérdése egy, a kitöltőt érintő személyesebb kérdés volt, amely arra 

kereste a választ, hogy hányadik gyermekét várja (hányadikkal volt legutóbb várandós) az 

édesanya. Sajnos annak ellenére, hogy a bevezető szövegemben és a kitöltési felkéréseim 

során minden esetben említettem, hogy a kismamákat és kisgyermekes édesanyákat 

kérném a válaszadásra, ennek ellenére több, az említett kategóriába nem tartozó személy 

(17 fő) is elindította a felmérést. Természetesen a gyermektelenek számára ezzel a 

kérdéssel véget ért a kutatás, ezért az ő eredményük nem látható a következő diagramon. 

(17. ábra) 

 

 

Saját szerkesztés 84 fős minta alapján 

17. ábra. Hányadik gyermeküket várják (várták) az édesanyák? (%) 

Könnyedén megállapítható, hogy a legtöbb személy (51,19%) első gyermekét várja. 

Tekintve a kérdőívet kitöltő édesanyák átlagos életkorát és a korábban bemutatott 

statisztikai adatokat, ez a mérték nem meglepő számomra. A második gyermek 

érkezésére az édesanyák 33,33%-a várt, amely már lényegesen kevesebb az előzőhöz 

mérten, tehát igazolódni látszik alacsony termelékenységi rátánk hatása. Harmadik 

(11,91%) és negyedik gyermeket (3,57%) az édesanyák alacsony százaléka vállalt, sajnos 

láthattuk, hogy ez a tendencia szélesedett ki az elmúlt évtizedekben. A kérdőív 

válaszlehetőségei között szerepelt az Ötödik opció is, azonban erre nem érkezett egyetlen 

jelölés sem, így tehát nem szerepel a kördiagramban. 

Azon édesanyák számára, akik nem első gyermeküket várják (41 fő) két további 

kérdés került feltevésre. Az első arról érdeklődött, hogy a születendőn kívül hány 

gyermekük van, míg a második arra kérte a válaszadót, hogy jelölje meg hány éves volt 

51,2% 

33,3% 

11,9% 
3,6% 

Első (43 fő) Második (28 fő) Harmadik (10 fő) Negyedik (3 fő)
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első gyermeke születésekor. Az előző tekintetében nem született az első kérdéssel 

összehangolt válasz, mivel a kérdést 39 fő töltötte ki. Többen feltehetően a nevelt 

gyermekeket is beleszámították a válasz során, így alakulhatott ki, hogy 24 fő (61,54%) 

jelölt be egy; 10 fő (25,64%) két és 5 fő (12,82%) három gyermeket. 

Az édesanyák első gyermekük születésekor betöltött életkorát firtató kérdésre 38-an 

válaszoltak. A megadott értékek 18 és 37 éves kor között szerepelnek; gyakoriságukat a 

18. ábra mutatja be. A két szélsőérték között azon életkorok, amelyek nem kerültek 

megjelölésre a folytonosság érdekében szintén szerepelnek az ábrán, nulla gyakorisággal.  

 

Saját szerkesztés 38 fős minta alapján 

18. ábra: Az édesanyák által első gyermekük születésekor megjelölt életkorok 

gyakorisága (db) 

Ismerve a diagram értékeit és gyakoriságait természetesen megállapítható az édesanyák 

első gyermekük születésekor betöltött életkorának együttes átlaga, amelynek nagysága 

mintámban 24,89 év. A kérdőívet kitöltő édesanyák átlagos életkora és a korábban 

bemutatott statisztikai adatok és elemzések alapján, ezt az átlagos értéket a korábbiakhoz 

viszonyítva alacsonynak ítélem meg. Azonban a gyermekvállalás szempontjából már 

rizikósabbnak tekintett 30-as évek megjelenése utalhat az első gyermek vállalásának 

további kitolódására. 

Egy korábbi kérdés alapján megállapítható volt, hogy a több gyermekes édesanyák esetén 

a legtöbben második gyermekük érkezésére várnak, jelenlegi átlagos életkoruk 33,35 év 

(becsült érték, mivel nem mindegyik édesanya válaszolt az életkorára vonatkozó értékre) 

feltehetően kitolódott az első után a következő gyermek vállalásának ideje.  
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4.1.3 Otthon töltött idő 

A kérdőív negyedik kérdése újra mindenkihez szólt, így 61 fő válaszait tudom 

felhasználni az eredmények bemutatása során. A kérdésben a szülés után felmerülő egyik 

legnagyobb dilemmára kerestem a választ, vagyis arra, hogy az édesanyák a szülési 

szabadságot is beleértve (24 hét) mennyi ideig tervezik, hogy otthon maradnak 

gyermekükkel. A válaszok többsége beigazolta a korábban már említett 3 évre vonatkozó 

szilárdság elvét, hiszen a legtöbben a 2,5-3 évet jelölték be az opciók közül. (3. táblázat) 

Kiemelném, hogy az édesanyák 8,2%-a jelölt meg 1,5 évnél rövidebb időtartamot, amely 

alapján úgy tűnik, hogy ez az értékrendszer feltehetően átalakulóban van. 

 

A gyermekkel otthon eltöltött idő hossza 

3. táblázat 
Megnevezés Fő Százalék (%) 

A szülési szabadságot szeretném otthon tölteni 1 1,64  

0,5 – 1 év 2 3,28  

1 – 1,5 év 2 3,28  

1,5 – 2 év 13 21,31  

2 – 2,5 év 16 26,23  

2,5 – 3 év 19 31,15  

3 év vagy annál több 8 13,11  

Saját szerkesztés 61 fős minta alapján 

Ugyanakkor, számos édesanya számára kielégítő lenne a maximum 2,5 éves otthon 

tartózkodás is, sőt viszonylag sokan jelölték meg a 1,5-2 éves időtartamot is. 

Feltételezhetően igazolódni látszik, hogy több édesanyának problémát okoz a gyes miatt 

keletkező bevételkiesés, így alternatív megoldásokat keresnek: sokan ennyi idős 

gyermeküket bölcsődébe, családi napközibe szoktatják, vagy a nagyszülő megy gyesre. 

Utóbbi feltételezés látszik igazolódni a következő kiegészítő kérdésben, amely arra volt 

kíváncsi, hogy amennyiben az édesanya a gyermek bölcsődei/óvodai nevelése előtt 

menne vissza dolgozni, ki marad a gyermekkel otthon (22 fő válaszolt). A legtöbben a 

nagyszülőt jelölték meg (72,72%), majd őt követte a bébiszitter lehetősége (18,18%), 

végül csupán két fő válaszolta, hogy párja maradna otthon (9,09%). Utóbbi szerény 

eredménye több dolgot is alátámaszthat: elsősorban hűen tükrözi azt a korábbi 

megállapítást, hogy hazánkban egyelőre nem szokás, hogy a férfi marad otthon a 
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gyermekkel; másrészt bizonyosságot mutathat afelől, hogy a gyermek érkezése után 

szükség van mindkét fél keresetére. 

Megkérdeztem az édesanyák véleményét a három évig tartó gyermekgondozási 

szabadságról, ahol több opciót volt lehetőségük megjelölni. A válaszadási lehetőségek a 

gondozási idő hosszáról, támogatottságáról és rugalmasságáról szóltak. A legtöbb 

édesanya abban értett egyet (50,00%), hogy ez az időtartam nem kellően támogatott az 

állam részéről. Ezt követte, hogy véleményük szerint a jelenlegi munkapiaci 

körülményekhez képest nem rugalmas (27,08%), míg a képzeletbeli dobogó harmadik 

fokára a válaszok alapján a megfelelő hosszúság (15,63%) került. 3-3 válaszadó gondolta 

úgy, hogy meglehetősen rövid illetve hosszú ez az időtartam, viszont senki sem gondolta 

úgy, hogy a munkaerőpiaci viszonyokhoz képest rugalmas lenne ez az időszak az 

édesanyák életében. Úgy vélem, hogy a válaszok alapján igazolódik a korábban 

részletezett tényállás, miszerint a támogatási rendszer átalakításával karöltve fejleszteni, 

változtatni kellene a kismamák munkapiaci megítélésén valamint lehetőségein. A 

megfelelő hosszúság vélhetően a gyermekpszichológia mélyen rögzültségének újabb jele, 

amely úgy látszik, hogy csak csekély mértékben kezdett el változni a szülők tudatában.  

4.1.4 Munkaerőpiaci vélemények 

Az édesanyáknak első körben néhány, korábbi munkahelyükre, pozíciójukra 

vonatkozó kérdésre kellett válaszolni. Az első három, legtöbbet választott alternatívát 

foglalja össze a 4. táblázat, különböző szempontok szerinti besorolásban. 

 

A kérdőívet kitöltő édesanyák várandósság előtti munkaerőpiaci jellemzői 

4. táblázat 
Sorrend Vállalat típusa Betöltött pozíció Munkaviszony 

ideje 

1. Nagyvállalat Beosztott 5-10 év 

2. Közszféra Középvezető 0-5 év 

3. Kisvállalat Felsővezető 10-15 év 

Saját szerkesztés 
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Kíváncsi voltam, hogy a kérdőívet kitöltő kismamák korábbi munkahelye mennyire 

„gyermekbarát”, így számos kérdést fogalmaztam meg a témával kapcsolatban. Az első 

ilyen kérdés azt firtatta, hogy vajon az édesanyát érte-e hátrányos megkülönböztetés 

munkahelyén amióta teherbe esett. A válaszolók 14,75%-a válaszolt erre határozott 

igennel, tehát a korábbi munkahelyek mintegy hatoda feltehetően nem kezeli 

barátságosan a munkavállalók várandósságát. Egy másik kérdés arról kérdezett, hogy az 

alkalmazott tudomása szerint rendelkezik-e vállalata valamilyen gyermekbarát 

lehetőséggel, melyre összesen két fő válaszolt igennel, egy fő a részmunkaidőt és a 

távmunkát, míg egy másik személy szintén a részmunkaidőt és a rugalmas órabeosztást 

jelölte meg. A közeljövőben csupán két vállalat tervez bevezetni hasonló, gyermekbarát 

intézkedéseket, a válaszolók kifejtése alapján egy szervezet munkahelyen belüli 

gyermekfelügyeletet, egy másik pedig 4-6 órás gyes alatt történő munkavégzési 

lehetőséget fog kínálni az édesanyáknak. Ezek alapján tehát megállapítható, hogy a 

munkaadók számára továbbra sem számít relevánsnak a gyermek- és családbarát 

munkahely kialakítása, melynek mintegy alátámasztásaként szerepel a következő kérdés 

eredménye. Megkértem a kitöltőket, hogy saját megítélésük szerint jelöljék be egy 1-5-ig 

terjedő skálán, hogy az ő vállalatuk mennyire kismama illetve gyermekbarát. Az 

eredményt a következő táblázat mutatja be. (5. táblázat) 

 

A kérdőívet kitöltő édesanyák értékelése, (korábbi) munkahelyük gyermekbarát 

hozzáállásáról 

5. táblázat 

Értékelés 
1 2 3 4 5 

36% 13% 23% 13% 15% 

Saját szerkesztés 

A megítélés az iskolai osztályzatoknak megfelelően – 1-es az elégtelent, míg az 5-ös a 

kiválót jelentette – történt, s láthatóan megoszlanak a vélemények. Munkahelyét 1-re 

értékelte a választ adók 36%-a, így a legtöbb meglátás szerint a munkaadók nem veszik 

figyelembe a kismamák érdekeit és nem is ajánlanak számukra alternatív lehetőségeket a 

gyermekvállalás után. Ezt követően a 3-as szám szerepelt a legtöbbször, amely 

feltehetően az „arany középutat” jelenti, tehát ezeknél vállalatoknál már figyelmet 

szentelnek az édesanyáknak. 15% véleménye szerint munkaadójuk maximális mértékben 

odafigyel rájuk, s törekednek a gyermekvállalást megkönnyítő lehetőségeket bevezetni. 
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Összességében tehát az alkalmazott édesanyák véleménye alapján a vállalatok többsége 

nem szentel figyelmet a kérdéskörnek, pedig a korábbiak alapján láthattuk, hogy mind a 

munkavállalónak, mind pedig a munkaadónak kölcsönös előnyökkel járhat egy újabb 

rendszer kialakítása. 

A gyermekkel otthon töltött idő alatt a legtöbb vállalatnál másik munkaerőt vettek 

fel az édesanya helyére a gyes lejártáig (29,51%). 14 fő esetében (22,95%) kollégái között 

osztották el a munkát, míg 7 személy otthonról tudja végezni kötelezettségének egy részét 

vagy egészét. Pozícióba történő előléptetés zajlott le 3 válaszoló esetében; egy fő pedig 

egyáltalán nem hagyott ki időt munkahelyén, elmondása szerint egy hetet tartózkodott 

otthon, s utána visszatért dolgozni. Pozitívumnak tartom, hogy - az előzőekkel ellentétben 

- az otthonról végezhető munka lehetősége megjelent a válaszok között, ugyanakkor a 

legtöbb munkahelyen az eddig „megszokott módon” történik az édesanya pótlása. 

Gyermekvállalás után a munkába való visszatérés nem jelent könnyű feladatot a 

szülők számára. A 2008-as év végén kezdődött gazdasági világválság hosszú távú hatásai 

jelenleg is érezhetőek a munkaerőpiacon, a kérdőívet kitöltő édesanyák jelentős, 27,87% - 

a nem tudja munkáját korábbi munkahelyén folytatni. A többség közülük indokként 

létszámleépítésre illetve munkahelye felszámolására hivatkozott, de sokan válaszoltak 

úgy, hogy munkahelyük rákényszerítette őket a közös felmondásra, vagy munkaideje 

egyszerűen összeegyeztethetetlen lenne a gyermekkel kapcsolatos teendőkkel. Akiknek 

sikerül a visszatérés, általában teljes munkaidőbe (32,79%) és az eredeti pozícióba 

(14,75%) történik. Részmunkaidőt a választ adók 9,48% jelölt meg, s több esetben a 

korábbinál kevésbé jó beosztásban folytatódik a munkavégzés. Mindezek alapján 

konstatálható, hogy a vállalatok igyekeznek a „hagyományos eljárást” előtérbe helyezni, 

amikor az édesanya visszatér munkájához. A korábbinál kevésbé előnyös pozícióba 

történő visszahelyezést a korábban főként nagyvállalatnál dolgozó édesanyák jelölték 

meg, mindegyikük beosztott pozícióban dolgozott. Közülük több fő jelölte meg egy 

korábbi kérdés folyamán, hogy a teherbeesése óta érte negatív diszkrimináció 

munkahelyén, így az ő esetükben feltehetőleg erről van szó. 

Megkérdeztem az édesanyákat, hogy a munkába való visszatérés után milyen elvárásai 

lennének az őt alkalmazó szervezettel szemben. Ebben a kérdésben a legnagyobb 

egyetértés (38,39%) a gyermekkel kapcsolatos kedvezmények biztosításában volt, melyet 

a rugalmas munkaidő követett (26,85%), valamint többségében azonos felelősséget és 

feladatot szeretnének (23,15%). 
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A megkérdezett édesanyák szerint a munkaerőpiaci helyzetük hátrányos (93,22%), 

elfogadhatónak 6,78% gondolja (míg jónak senki sem ítéli). Válaszaik alapján úgy 

gondolják, hogy visszatérésük során leginkább a gyermektelenekkel szemben van 

hátrányuk (57,63%), 20,34% azonban úgy gondolja, hogy a visszatérés során egyforma 

esélyekkel rendelkezik mindenki (ugyanekkora százalék nem tudja értékelni a helyzetet). 

Utolsó kérdésként a munka-család egyensúlyáról kérdeztem a kitöltőket, ahol több 

válaszlehetőséget is megjelölhettek. Ezek alapján a legtöbben úgy gondolják, hogy 

megoldható, 

 azonban ez a munkahelytől, felettestől függ (36,36%) 

 a munkaidőtől függ (19,48%) 

 a munkakörtől függ (14,29%). 

Kevesebben véleményezték azt, hogy nem megoldható - a legtöbben, akik így gondolták 

a munkahelyi leterheltségre, stresszre hivatkoztak (12,99%); majdnem ugyanennyien 

vélték úgy, hogy az ok a rugalmatlan munkaidőben keresendő (11,69%). 

Összegezve az eredményeket, megállapítható, hogy a kérdőívet kitöltő édesanyák 

válaszai igazolták korábbi kutatásaimat. Az édesanyák többsége első gyermekét várta, az 

ő jelenlegi átlagos életkoruk 30,03 év, amely azt jelenti, hogy - kiszűrve azt a hatást, hogy 

különbséget teszünk a már megszületett és a még jelenleg is úton lévő gyermekek 

édesanyja között - megközelítőleg a KSH által közölt átlagos értéknek megfelelő ez a 

szám. A többgyermekes édesanyák átlagos életkora 24,89 év volt első gyermekük 

vállalása esetén, amely ugyan elmarad az átlagtól, ugyanakkor az ő esetükben láthattuk, 

hogy a további gyermekek vállalásának ideje szintén kitolódhat. 

Az otthon eltöltött idő mértékét az édesanyák többsége az előzetes felmérések 

alapján a várható 2,5-3 évben határozta meg. Tehát továbbra is fenn áll a „három év 

szilárdsága”, azonban azt is tapasztalhattuk, hogy számos édesanya választott 2 évet, vagy 

ennél rövidebb időtartamot, tehát feltételezhető egyfajta átalakulás ebben a kérdésben. E 

kettősség mutatkozott meg a gyermekszabadság véleményezésében is, hiszen a 

válaszolók egy része szerint ez az időtartam megfelelő hosszúságú, ugyanakkor többen túl 

hosszúnak titulálták, s munkaerőpiaci szempontból rugalmatlannak. A gyermekkel otthon 

maradó édesapák száma továbbra is nagyon alacsony, melynek okairól szintén esett már 

szó; segítséget az édesanyák inkább a nagyszülőktől remélnek.  

A vállalatok kismamákkal és édesanyákkal szembeni magatartása, sajnos az elmúlt 

évek alatt nagy mértékben nem változott. Továbbra is negatív diszkriminációt kell a 
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várandós anyukáknak tapasztalniuk állapotuk miatt, továbbra sem számít átlagos 

jelenségnek, hogy egy vállalat gyermek-családbarát, valamint a szervezetek zöme 

továbbra sem tervezi ezen állapot megváltoztatását. Mindezek alapján érthető az 

édesanyák vállalatokra vonatkozó e szempontból történő negatív megítélése. Ahogy már 

említettem, a munkába való visszatérés folyamán a szervezetek igyekeznek a 

„hagyományos” utat választani, ugyanakkor sajnos ebben az esetben is tapasztalhattunk 

negatív diszkriminációt. Ennek meglétére utal, hogy az édesanyák visszatérésükkor a 

gyermekkedvezmények és a rugalmas munkaidő után, az azonos munkakört és 

felelősséget várnák el munkáltatójuktól. A válaszolók mintegy harmada - különböző okok 

miatt - nem tud visszatérni korábbi munkahelyére. Mindezek alapján nem okoz 

meglepetést, ha a megkérdezett édesanyák több, mint 93%-a úgy véli, hogy 

munkaerőpiaci helyzetük hátrányos, s az oly nehezen megtalálható család-munka 

egyensúly kérdése, nagy mértékben munkahelyüktől függ. 
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ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS 

 

A dolgozat megírása során felszínre kerülő tények alapján bizonyításra került 

számomra, hogy habár társadalmi tudatunk csatlakozott a nyugati trendekhez, azonban 

társadalmi létünk, társadalmi meghatározottságunk, munkaerőpiacunk, szociális 

körülményeink nagyon messze vannak a nyugattól, erős mértékben még mindig a múlt 

hatása alatt állunk. Úgy vélem, hogy az Európában végbemenő társadalmi változások 

hazai vonatkozásai hol tejes mértékben azonosak, hol pedig gyerekcipőben járnak a 

nyugati Uniós országokhoz képest. 

Hazánk legnagyobb és legégetőbb demográfiai problémái közt szerepel a 

gyermekvállalások folyamatos csökkenése, felvetve ezzel a társadalom elöregedésének 

nehézségét, az aktív, keresőképes lakosság számának rohamos fogyását. Hátterében 

különböző okok tárhatók fel: a családalapítási korban lévő generáció számára egyre 

későbbre tolódik a felelősségteljes döntések meghozatala és véghez vitele, valamint a 

velük szemben elvárt társadalmi követelmények széles mivolta is nehéz súlyként rakódik 

vállukra. A fiatal generációtól elvárásként fogalmazódott meg a karrierépítés, valamint a 

média által egyre erősebb mértékben sulykolt - a lehetőleg minél korábbi - egzisztencia 

megteremtése, annak minél nagyobb mértékű kiélvezése. Mindezen tényezők negatív 

hatása mutatkozik meg az első gyermek vállalásának kitolódásában, a termékenységi 

mutatók csökkenésében. A leendő szülőket hosszú időn át „terheli” gyermekük elhúzódó 

nevelése, taníttatása, hiszen a fentiekkel összefüggésben a kirepülés időszaka is egyre 

későbbre tolódik. Mindezek alapján érthető, hogy miért vált napjainkra a gyermekvállalás 

a nők legnagyobb dilemmájává, hiszen eddig soha nem látott mértékben vet fel gazdasági 

és szociális kérdéseket a szülők számára. 

 A szülőképes korú nők gyermektelenségi okainak bemutatása során bizonyosságra 

került, hogy nem csak a társadalmi változások, hanem a munkahelyek rugalmatlansága 

épp olyan mértékű problémát, akadályt jelent. A vállalatok foglalkoztatáspolitikája az 

elmúlt évtizedek alatt nem változott számottevő mértékben, hiszen láthattuk, hogy 

továbbra is rögzültté vált az eddigi nyolc órában történő kötött idejű munkavégzés, 

ellentétben az évek óta a probléma megoldását jelentő rugalmas munkavégzési formákkal 

szemben. A karrierépítés időszaka a gyermekvállalás szempontjából a nők számára 

legideálisabb évekkel esik egybe, okozva így a gyermekvállalás – karrierépítés közötti 

választás kényszerét. Bizonyosságot nyert, hogy a kisgyermekes édesanyák 
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munkaerőpiaci megítélése nem módosult pozitívan ezen időszak alatt, hiszen a szülés 

után felmerülő karrierlehetőségek korlátozottsága tovább mélyíti a gyermekvállalás 

halogatását a munkaügyi szempontból hezitáló nő számára. Nemcsak anyaként kell 

megküzdeniük a munkaerőpiacon, hanem nőként a férfiakkal szemben is, így nemcsak a 

betöltött pozíciók tekintetében, hanem lényegében az egész piacon megfigyelhető a 

szegregálódás. Hazánkban a vállalatok csupán alacsony százaléka kínál az édesanya 

számára a gyermekgondozási idő alatt munkalehetőséget, s kutatásom alapján ez a 

tendencia a következő időszakban szinte változatlan marad. A gyermeket vállaló nők 

számára tehát lényegében nem áll rendelkezésre választási lehetőség, amely újabb, a 

munkába való visszatérés idejének dilemmájához vezeti az édesanyát. Ugyanakkor a 

szervezetek számára szintén problémát jelent a meglévő állapot, hiszen meg kell oldaniuk 

az édesanyák helyettesítésének kérdését. Végezetül, az említett nehézségek megoldása 

mind a munkaerőpiac, mind pedig az állam számára előnyt jelenthetnek, hiszen a 

foglalkoztatottság növekedése plusz bevételt jelent. Kutatásom során bizonyításra került, 

hogy az édesanyák és a társadalom oldaláról a munkaadók foglalkoztatási politikáját 

illetően egy modernebb nézet kezd egyre elterjedtebbé és elfogadottabbá válni, azonban a 

szervezetek e változás elé sajnos elég felkészületlenül állnak. 

A család-munka egyensúlyának kérdésében bizonyosságra került, hogy a 

magyarországi helyzet messze tartózkodik az ideálistól, s az előzőekkel összefüggésben 

további akadályt jelent a gyermekvállalás szempontjából. Akadályt jelent, mivel a 

magasabb képzettségűek tekintetében az említett karrierépítés, az elvárt feladatok 

teljesítése akár napi 10-12 órát is igénybe vesz, mintegy „ellopva” az időt a családtól; 

szemben az alacsonyabb iskolázottságúakkal, akik több munkahely között ingáznak a 

megélhetés érdekében, vagy az előre be nem jelentett túlórák miatt munkavégzésük 

szintén a családdal együttöltött idő rovására megy. A gyermekvállalás után a szülőknek 

számos dilemmával kell szembenézniük, amelyek az egyensúlytalanság miatt 

keletkeznek. Kutatásom, valamint a bemutatott felmérések alapján megfigyelhettük, hogy 

a megkérdezettek véleménye szerint az egyensúly megteremtése nagy mértékben a 

munkahelytől függ, s a családdal együtt töltött órák mértéke mindennek alá van rendelve. 

Véleményem szerint a szervezet vezetésének idejében szükséges volna felismernie a 

változtatás szükségességét, elsősorban alkalmazottjaik vállalattal szembeni 

elégedettségének növelése, komolyabb esetekben azok megtartása érdekében. A 

kiegyensúlyozott munkavállaló a szervezeti tudás értékes része, s a vállalat 

versenyképességének kulcsfontosságú erőforrásaként szerepelhet.  
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Kritikus szemmel ítélve úgy gondolom, hogy ha a gyermekvállalás szempontjából 

releváns negatív tendenciák tovább folytatódnak, akkor országunk nem kerül ki ebből a 

demográfiai gödörből, melyet tovább mélyít, hogy a kidolgozásra került megoldási 

lehetőségekkel nem történnek összhangban az intézkedések. Véleményem szerint a 

Népesedési Kerekasztal releváns javaslatai, egyértelműen tükrözik a jelenlegi nehéz 

helyzet fellendítésének lehetőségeit. A megvalósításban illetékes szervek közül az 

államnak van nagyobb hatásköre az intézkedések elindítására, s segítségükkel, akár 

törvényi szabályozások útján, befolyás gyakorolható a munkáltatók családbarát 

politikájának megszervezésére is. Úgy vélem, ha egy nemzet felismerte, és azonosította 

egy elnapolhatatlanná vált probléma okait, akkor elvárható azok orvoslása is. Mindezek 

alapján már csak a társadalmon múlik majd, hogy partner lesz-e „az örök körforgás 

játékában”; hogy a tervezett, de meg nem született gyermekek végre megszülethessenek.  
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MELLÉkLET 

 

1. sz. melléklet: Női (anyai) karriermodellek több gyermek esetén 

 

 

Forrás: Forrás: Ternovszky, A női (anyai) karriermodellek. 

In: Humánpolitikai Szemle 20. évfolyam, 5. szám, 9. p. 

 

 

 

Forrás: Ternovszky, A női (anyai) karriermodellek. 

In: Humánpolitikai Szemle 20. évfolyam, 5. szám, 10. p. 
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2. sz. melléklet: Empirikus kutatás kérdőív 

 

Kérdőív a kismamák és fiatal édesanyák helyzetéről 

 

Tisztelt Kitöltő! 

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Gazdálkodás és 

menedzsment szakos hallgatójaként szeretném kérni, hogy szakdolgozatom 

elkészítéséhez töltse ki az alábbi kérdőívet. Válaszai nem kerülnek 3. személy kezébe és 

kizárólag tudományos munkához lesznek felhasználva! A válaszadás önkéntes.  

Köszönettel:  

Lendvay Petronella 

 

1.) Kérem, jelölje be, hogy jelenleg Ön hányadik gyermekét várja (hányadik 

gyermekével volt várandós)? 

Első 

Második 

Harmadik 

Negyedik 

Ötödik vagy több 

Nincs gyermekem, nem várok gyermeket 

 

2.) Amennyiben Ön jelenleg nem az első gyermekét várja: 

a) kérem, jelölje be, hogy a születendő gyermekén kívül hány gyermeke van: 

1 

2 

3 

4 vagy több 
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b) kérem, írja le, hogy első gyermeke születésekor hány éves volt: 

………………………………………………………………………………………………

… 

 

3.) Mennyi ideig szeretne a szülési szabadságot (24 hét) is beleértve otthon 

maradni gyermekével? (Kérem, hogy a többgyermekes édesanyák a 

legfiatalabb gyermek esetét jelöljék be!) 

A szülési szabadságot szeretném otthon tölteni 

6 hónap-1 év 

1 év- 1,5 év 

1,5 év- 2 év 

2 év- 2,5 év 

2,5- 3 év 

3év vagy annál több 

 

4.) Mit gondol a három évig tartó gyermekgondozási szabadságról? (Több válasz 

lehetséges.) 

Meglehetősen rövid 

Meglehetősen hosszú 

Megfelelő hosszúságú 

Nem kellően támogatott  

Megfelelően támogatott 

A jelenlegi munkaerőpiaci viszonyokhoz képest nem rugalmas 

A jelenlegi munkaerőpiaci viszonyokhoz képest rugalmas 

 

5.) Amennyiben Ön a gyermek bölcsődei – óvodai nevelése előtt megy vissza a 

munkahelyére, kérem, jelölje be, hogy ki marad a kisgyermekkel otthon?  

Férjem /párom 

Nagyszülő 

Bébiszitter 

Egyéb személy:……………................................................    
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6.) Kérem, jelölje be, hogy milyen típusú vállalatnál dolgozik(ott) a terhesség 

ideje alatt: 

Kisvállalat 

Nagyvállalat 

Közszféra 

Saját vállalkozás 

Munkanélküli  

Egyéb:…………………

……………………………

…… 

 

7.) Kérem, adja meg, hogy munkahelyén milyen pozícióban dolgozik: 

Felsővezető 

Középvezető 

Alsóvezető 

Beosztott 

Egyéb:………………………………………………………………………

…… 

 

8.) Kérem, jelölje be, hogy Ön hány év munkaviszonnyal rendelkezik: 

0-5 év 

5-10 év 

10-15 év 

15-20 év 

20 évnél több 

 

9.) Érte-e Önt bármiféle hátrányos megkülönböztetés a munkahelyén amióta 

teherbe esett?  

Igen 

Nem  

Nincs róla tudomásom 

 

10.) Kérem, jelölje be, hogy mely állítások igazak Önre!  A gyermekkel otthon 

töltött idő alatt: (Több válasz lehetséges.) 

Felvettek a helyemre másik munkaerőt a GYES lejártáig 

Elosztották a munkát munkatársaim között 

Otthonról folytattam munka egy részét/egészét 

Előléptettek valakit a pozíciómba 
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Nem tudok róla 

Egyéb: ………………………………………………. 

11.) Kérem, jelölje be, hogy milyen elvárásai vannak a munkába visszatérésekor:  

(Több válasz lehetséges.) 

rugalmas munkaidő 

teljes munkaidő 

kevesebb felelősség 

kevesebb feladat 

több feladat 

nagyobb felelősség 

azonos felelősség és 

feladat 

gyermekhez kapcsolódó 

kedvezmények biztosítása 

 

12.) Rendelkezik-e az Ön munkahelye kismama és/vagy gyermekbarát 

lehetőségekkel? (például részmunkaidő, távmunkás lehetőség, 

gyermekmegőrzés) 

Igen, éspedig:…………………………………………… 

Nem  

Nincs róla tudomásom 

 

13.) Tudomása szerint tervez-e jelenlegi munkahelye kismama és/vagy 

gyermekbarát lehetőségeket bevezetni a közeljövőben (a következő 1 évig 

bezárólag)? 

Igen, éspedig:…………………………………………… 

Nem  

Nincs róla tudomásom 

 

14.)  Kérem, jelölje be az 1-5-ig terjedő skálán, hogy munkahelye mennyire 

kismama illetve gyermekbarát! 1-es értékelést kap az a munkahely, ahol nem 

veszik figyelembe a kisgyermekes édesanyák igényeit és nem is ajánlanak 

számukra alternatív lehetőségeket, míg 5-ös értékelést kap az a munkahely, 

ahol a munkáltató fontosnak tartja a kismamák foglalkoztatását és mindehhez 

megfelelő körülményeket teremt! 

 

1 2 3 4 5 
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15.) a.) Jelen helyzetében hogy látja, vissza tud-e menni munkahelyére a szülést, 

gyes-t követően? (Több válasz lehetséges.) 

Igen, teljes munkaidőbe 

Igen, részmunkaidőbe 

Igen, jobb pozícióba 

Igen, de az eredetinél 

kevésbé jó pozícióba 

Igen, teljesen új pozícióba 

Igen, az eredeti pozícióba 

Nem 

Nincs róla tudomásom 

  Egyéb

 

b.) Amennyiben nemmel válaszolt, kérem - ha ismeri - adja meg az okát: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

… 

 

16.) Jelenleg hogy látja, a későbbiek folyamán akadályozza-e karrierjében, 

munkahelyi elhelyezkedésében az, hogy ön kisgyermekes édesanya lesz? 

Igen, főleg a gyermektelenekkel szemben 

Igen, főleg a férfiakkal szemben 

Nem, egyforma esélyekkel rendelkezik mindenki 

Nincs róla tudomásom 

 

17.) Ön szerint milyen a kisgyermekes édesanyák munkaerőpiaci-helyzete 

Magyarországon? 

Kifejezetten jó 

Elfogadható 

Hátrányos helyzetben vannak 

 

18.) Mit gondol a család és munka egyensúlyáról? (Több válasz lehetséges.) 

Megoldható, de a munkahelytől (felettestől) függ 

Megoldható, de a munkakörtől függ 

Megoldható, de a munkaidőtől függ 

Nem megoldható a munkahely miatt 
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Nem megoldható a leterheltség, stressz, munkahelyi nyomás miatt 

Nem megoldható a rugalmatlan munkaidő miatt 

Egyéb:………………………………………………………………………

…… 

 

19.) Kérem, adja meg életkorát:………………év 

 

20.) Kérem, jelölje be családi állapotát 

 

Élettársi kapcsolatban élő 

Házas 

Elvált 

Egyedülálló (nem elvált 

és nem özvegy személy) 

Özvegy 

 

 

Köszönöm szépen válaszait! 

 

 

 

 


