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A „Civilek a költségvetésről”projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet.  



A JÓL-LÉT Alapítvány 2007 óta évről évre megrendezett apák napi programjaival, családi 

rendezvényekkel, apáknak, gyerekeknek, óvodáknak kiírt pályázataival, kampányaival, 

kiállításaival, 2010-ben megjelent Apa is csak egy van című kiadványával, állami és civil 

szakmai konferenciákon tartott előadásaival, családbarát vállalati gyakorlatok kialakítását 

támogató humántanácsadóként számos más civil, üzleti és állami szereplőt inspirált hasonló 

programok megvalósítására, az apaszerep fontosságának elismerésére.  

Nyugati minták, kulturális hatások, változást kiváltó szabályozási gyakorlatok megismerése 

is közrejátszanak abban, hogy egyes szubkultúrákban egyre több apa vállal 

Magyarországon is gyermekgondozási feladatokat. Ugyanakkor más rétegek esetében is 

tetten érhető az apák némileg növekvő szerepvállalása a gyermekek ellátásában.  Ezt 

tükrözi pl. az az adatsor, mely a 2009-2013 közötti időszakban elemzi a táppénz-

ellátásokon belül a beteg gyermek ápolása érdekében igénybe vett táppénz részarányát. E 

számsor alapján kimutatható: évről évre, összességében igen csekély mértékben, de nő a 

férfiak által igénybe vett táppénzellátásokon belül a gyermek ápolására igénybe vett 

táppénz részaránya, ez azonban továbbra is alig 1/5-e a nők által beteg gyermek ápolására 

igénybe vett táppénznek.  E pozitív tendencia jelentheti azt, hogy a férfiak növekvő 

arányban ápolják beteg gyermekeiket, ami mindenképpen kedvező a gyermekkel való 

kapcsolat szempontjából, erősíti a párkapcsolatot, ugyanakkor kedvezően befolyásolja a 

nők munkaerőpiaci helyzetét is.  A viszonylag gyakran betegeskedő gyermekek ápolása a 

hagyományos nemi szerepfelfogás szerint az anyák kizárólagos feladata. E nézet a nők 

munkaerőpiaci helyzetét akár élethossziglan is befolyásolhatja: a pályaújrakezdő anyákkal 

szembeni munkahelyi diszkrimináció legfőbb oka, ahogy az állást kereső és dolgozó anyák 

maguk is kompromisszumos, hátrányukat fenntartó megoldásokat alakítanak ki a munka 

és a magánélet összeegyeztetésére. A szülői feladatok megosztásának terjedése a nők 

hátrányait jelentősen csökkenti. 

1. táblázat Férfiak részesedése a gyermekápolási táppénzes esetekből 

Év/Kor -29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - Összesen 

2009 7,1% 10,1% 12,2% 14,1% 18,1% 29,3% 64,1% 11,8% 

2010 6,0% 9,6% 11,8% 13,5% 18,2% 32,2% 58,1% 11,4% 

2011 5,7% 8,5% 10,8% 12,5% 15,7% 25,4% 56,0% 11,1% 

2012 7,4% 9,0% 11,1% 12,5% 15,5% 25,7% 59,4% 11,4% 

2013 8,3% 9,6% 11,4% 12,7% 16,5% 28,5% 63,9% 11,6% 

forrás: OEP 

A szülői szerepek megosztásának alig mérhető kiegyenlítődésére utaló adat magyarázatául 

szolgálhat a gazdasági válság hatásaként növekvő munkavállalói kiszolgáltatottság is, mely 

hozzájárult a kétkeresős családmodell elfogadottságának és elterjedtségének 

növekedéséhez. 

A kormányzat a korábbi kisgyermekes nők munkaerő-piaci visszatérését támogató 

intézkedések mellett újabban nem csupán a Családbarát Munkahely1 pályázat felhívásában, 
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de a családpolitika társadalmi kommunikációjában is hangsúlyt fektet a családtámogatások 

apák általi igénybevehetőségére, és az apák szerepvállalásának erősítésére, pl. a szülői 

pótszabadság kiterjesztésére mindkét szülőre, az 5 napos, ikergyermekek után 7 napos 

apasági szabadság népszerűsítésére. 

Annak ellenére, hogy hangsúlyozni szeretnénk az explicit politikai üzenetek nem 

elhanyagolható szemléletformáló hatását, fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, ezen 

intézkedések nem csupán elégtelenek a családi munkamegosztás kiegyenlítése 

szempontjából, de tükrözik a kormányzat tartózkodását az Európai Unió progresszív 

irányelveinek és gyakorlatainak átvételével kapcsolatban. Az Európa Tanács 2010/18/EU 

szülői szabadságról szóló irányelve2 ugyanis mindkét szülő számára 4 hónapos 80-100%-os 

fizetett szabadságot biztosít a gyermek legkésőbb 8 éves koráig. E direktívának való 

megfelelést teljesíti a kormányzat az igen rövid időtartamú apasági szabadsággal és a szülői 

pótszabadságokkal. 

A férfiak magánéleti szerepvállalásának ösztönzése a nők támogatását jelenti. Ugyanakkor a 

magyar kormányzat elkötelezettsége az anyák támogatásában is megkérdőjelezhető. 

Egyfelől, mert az alanyi jogú ellátások összegét változatlanul hagyta. Másfelől, további 

kérdéseket vet fel családbarátsága az EU-ban 2008 óta napirenden lévő anyasági szabadság 

direktívájával összefüggésben, mely kötelező, 100%-os mértékű, 20 hetes anyasági és két 

hetes apasági szabadság finanszírozását írná elő a tagállamok részére. Tekintettel arra, hogy 

korábban terhességi-gyermekágyi segély elnevezésű csecsemőgondozási díj összege is a 

korábbi jövedelem függvényében megállapított ellátás, azonban annak csupán 70%-a. A 

férfiak általi igénybevételt kizárólag arra az esetre szűkíti, ha vér szerinti apáról van szó, 

illetve ha az anya egészségügyi okokból nem él a gyermekkel egy háztartásban. A 

kezdeményezést 2010-ben támogatta az Európai Parlament, de elfogadását az Európai 

Unió Tanácsa, köztük a magyar kormányzat is megakadályozta. 

A kormányfőhöz intézendő kérdés: 

Támogatja-e családbarát Magyarország az anyasági szabadság uniós direktíváját, tekintettel 

arra, hogy a Bizottság mindössze 6 hónapig tartja napirenden a kérdést, és amennyiben 

nem születik megegyezés a tagállamok között, az európai szülők nem részesülhetnek abban 

a juttatásban, melyhez hasonló Magyarországon csecsemőgondozási díjként amúgy létezik. 

A miniszterhez intézendő kérdés: 

Mely intézkedésekkel kívánja támogatni a kormányzat a férfiak magánéleti 

szerepvállalását, és hogyan egyeztethető össze ez az üzenet az oktatásban alkalmazott 

családi életre nevelés programmal. 
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