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ÖSSZEFOGLALÓ 

Egyre több empirikus eredmény utal arra, hogy az alacsony nıi foglalkoztatás szorosan 
összefügg a családtámogatási rendszer kialakításával. Magyarországon a 6 év alatti 
kisgyermeket nevelı anyák foglalkoztatási rátája 35 %ponttal marad el a nagyobb 
gyermeket nevelı vagy gyermektelen nık foglalkoztatási szintjétıl. Ugyanez a 
különbség Németországban 20 %pont és Dániában 1,6 %pont. A kisgyermekes 
szülıknek nyújtott viszonylag bıkező pénzbeli ellátások és a kevesek számára 
hozzáférhetı, szőkös kapacitások a napközbeni ellátásokban egyaránt az anyák 
munkavállalása ellen hatnak. A nemzetközi trendek ugyanakkor éppen az intézményi 
gyermekellátás fejlesztése, kiterjesztése irányába mutatnak.  

Az anyák munkába állásának támogatásán túl az ellátórendszer átalakítása mellett 
szóló, nem kevésbé fontos érv a kora gyermekkori fejlesztés megerısítése, és a 
hátrányos helyzető társadalmi csoportok befogadása is. 

A tanulmányban e három cél érdekében, a költségvetési takarékosság és a kormányzati 
hatékonyság szempontját is figyelembe véve teszünk javaslatokat a kisgyermekek 
napközbeni ellátását meghatározó szabályozási és finanszírozási keretek átalakítására.  

A pénzbeli és természetbeni ellátások arányán túl, a bölcsıdei kapacitások 
szőkösségéhez további tényezık is hozzájárulnak. A bölcsıdei férıhely-bıvítés egyik 
korlátja a jelentıs adminisztratív terhelés és a szigorú mőködési elıírások, amelyek az 
intézmény-létesítést és mőködtetést egyaránt megdrágítják. Jelentıs korlátot jelent az a 
szabályozás is, amely megnehezíti a nem állami szereplık – szülık, munkáltatók – 
bevonását a finanszírozásba. 

A kapacitásbıvítést felgyorsítja a belépési és mőködési költségek csökkenése, ezért 
javasoljuk az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs terhek enyhítését, az engedélyezési 
és mőködési feltételek egyszerősítését. A finanszírozási korlátok oldása érdekében a 
szülıi hozzájárulás maximális mértékének emelését javasoljuk, illetve egy gyermek-
ellátási utalvány bevezetését, amely a munkába álló anyák esetében kötelezıen 
felváltaná a gyest. 

A nevelés, a korai gyermekfejlesztés minıségét és a hátrányos helyzető gyerekek 
befogadását célozza az a javaslatunk, hogy a normatíva legyen a fenntartótól független, 
viszont az ellátás minısége szerint differenciált. A minıséget az érintettekkel 
partnerségben kiépített minısítési rendszer alapján mérnék. Javasoljuk ugyanakkor a 
hátrányos helyzető családok számára hozzáférhetı támogatások bıvítését. 

A javaslatok a kormányzati hatékonyság növelése érdekében a tárcaközi koordináció 
javítását, a szakpolitikai monitoring és értékelés következetes alkalmazását, illetve a 
célok koherenciájának érvényesítését is szorgalmazzák, így például azt, hogy az 
intézmény-létesítésre szánt támogatások célzásában is megjelenjen a fenti három cél.  

Javaslataink együttesen sem igényelnék jelentıs nagyságrendő, rövid távú többlet-
források bevonását, közép és hosszú távon pedig egyértelmően javítanák a 
költségvetés helyzetét. A javulás alapja részben a növekvı foglalkoztatásból származó 
magasabb adó és járulékbevétel, részben az iskolázottság és egészségi állapot javulása 
nyomán csökkenı szociális- és egészségügyi kiadások. 

 


