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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz), az albizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai napon a Népesedéspolitikai 
albizottság ülésén. 

Szeretném megkérdezni első feladatomként, hogy elfogadjuk-e a napirendi pontot. Aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 szavazattal elfogadtuk a napirendi 
pontot. 

Egyetlen napirendi pontunk van a mai ülésen, a női munkavállalás lehetőségei 2012. 
Meghívott vendégünk, amit ezúton is szeretettel és tisztelettel köszönök meg Szalai 

Piroska miniszteri biztos asszonynak, hogy elfogadta. Hiszen az elmúlt fél esztendőben, 
illetve az azóta megkezdett újabb fél esztendőben úgy érzem, hogy egy olyan világító 
fáklyaként mutat utat a női munkavállalás felé, melynek előzményeképpen el kell hogy 
mondjam, hogy 35 éve szinte felére csökkent a születések száma Magyarországon. És az 
utolsó 8 évben mondjuk – és tényleg ezt kell hogy mondjam – a gazdasági helyzet is olyan 
mélyrepülésbe kezdett, mely a demográfiai mélyponttal együtt elég veszélyes pusztulás útjára 
vezette Magyarországot. Ebből kilábalni szinte művészet. A gazdasági helyzetnél még egy 
fokkal, illetve annak motivációjaképpen is és stratégiai hiányzó pontjaként a demográfiai 
helyzetet kell vizsgálnunk, ennek az albizottságnak ez a feladata. 

Az elmúlt két esztendőben nyilván tapasztalták önök is, hogy nem volt túl sok ülés. 
Amit átvett az ország, és amiből ki kellett jönnünk, különösebb albizottsági ülés nélkül is 
tudta a kormány mit kell tennie, és külön szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a helyzetben 
amilyen adósságot cipelünk, és amilyen gazdasági fejlődési lehetőségeink vannak jelen 
pillanatban, óriási dolog, gigászi küzdelem. És ahogy miniszterelnök úr is mondta, ez egy 
főbiccentést biztos, hogy megér, hogy a családokért tevés fejlődő tendenciát mutatott az előző 
évekhez képest, tehát visszatettünk olyanokat, olyan szegmenseket – gondolok erre a gyes 
tekintetében, illetve a családi adókedvezmény, illetve a jövedelemnek egy részét elismerendő 
–, ami a családoknál marad a gyermekek ellátására és igényes nevelésére, ezek óriási 
teljesítményei a mostani kormánynak. Természetesen ezt az utat lezárni nem lehet, sőt mi 
több én úgy érzem, hogy a 2013-as esztendőtől egy fejlődési és egy finomítási, sokkal több 
lehetőséget megvalósító műhelymunka áll előttünk.  

Ahhoz pedig, hogy gyermekek szülessenek Magyarországon, a családok biztonságban 
vállaljanak, ahhoz elsősorban borzasztó fontos volt a család, illetve a házasság definíciójának 
alaptörvénybe foglalása, amelyik Európában egyedülálló a magyar kezdeményezés 
kiindulópontjaként. Hiszen minden más kapcsolatot egyébként nem bántva és elfogadva, de 
gyakorlati és elméleti tapasztalatok egyaránt igazolják, hogy a gyermek fejlődéséhez a 
legbiztosabb lelki, fizikai és testi értelemben is, de idegrendszeri értelemben is a teljes család, 
az édesapa, édesanya jelenléte és annak a biztos közege, melyben ők tudatosan vállalják a 
gyermekeket és igényesen és tudatosan hosszú távra vállalva nevelik fel, tehát ez borzasztóan 
fontos.  

Kopp Mária pontosan kettő évvel ezelőtt volt itt a vendégünk, így Karácsony előtt – és 
ezen formában is hadd ragadjam meg az alkalmat, az őrá való emlékezés teljes tisztelete 
mellett –, ő vázolta fel azt az optimista lehetőséget egyébként, illetve helyzetképet, ami 
bármilyen követéses vizsgálatok alapján Magyarország lakosai, nők és férfiak egyébként, 
függetlenül attól, hogy házasok vagy nem házasok, de a család és a gyermekvállalási 
tendencia vagy szándék Magyarországon a legmagasabb Európában. A másik pólus 
Németország, de erre nagyon komolyan építkezni tudunk.  

Tehát nekünk nem kell gyermekeket provokálni, hanem egész egyszerűen segíteni kell 
azt a magyar lelkületben meglévő szándékot, amely igenis a 60 százaléka kettő gyereket, 20 
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százaléka három gyereket szeretne, hogy ki törődött a szülési korhatárral, ez a veszély állt 
fent, hogy nem születnek a várt utolsó gyermekek, tehát vagy a második vagy a harmadik, 
vagy akár a többedik. Úgyhogy ezt elősegítendő vezetném rá a mai témára a figyelmet, hiszen 
azokban az országokban, ahol a nők érzik, hogy a munkahely tekintetében is megbecsüli őket 
a társadalom és elfogadja, sőt mi több piedesztálra emeli az anyai hivatásokat, illetve a 
gyermekvállalás felelősségét és fontosságát, ott növekedik a gyermekszám. Tehát nekünk az a 
feladatunk, hogy ezt a magasra tolódott szülési életkort lejjebb hozzuk és minél hamarabb, és 
minél potenciálisabban segítsük a nőket a munkaerőpiacon helytállni úgy, hogy a családok 
rovására ez ne váljon.  

Tehát én úgy érzem, hogy a XXI. század családpolitikája a lehetőségek politikája, 
tehát minél szélesebb és minél több sugárban kell lefektetnünk a lehetőségeket, hogy a mai 
nem egy statikus élethelyzetben lévő családok különböző háttérrel választhassanak. Hogy 
vagy azt vállalják és vállalhassák, hogy a gyermekeikkel otthon foglalkoznak hosszabb távon, 
vagy pedig vállalhassák azt, hogy akár bármiféle motivációból vagy családi segítséggel a 
hátuk mögött, vagy segítsük őket hozzá gyermekelhelyezéssel, és munkahely lehetőségekkel, 
hogy folytathassák megkezdett munkájukat, tanulmányaikat a társadalom javára.  

Úgyhogy én ennek a jegyében köszönöm szépen Szalai Piroskának ezt a munkát, amit 
én egyszer már meghallgattam, és nagyon-nagyon profinak találtam a népesedési kerekasztal 
ülésén, és kértem őt meg, hogy ezt tárja itt is, legyen jegyzőkönyvben, mert ez tényleg nagyon 
pozitív irányvonala a családpolitikának, a női munkavállalás. Úgyhogy ennek jegyében adom 
át a szót a szakembernek.  

A női munkavállalás lehetőségei 2012-ben. Előadó: Szalai Piroska, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős 
miniszteri biztosa 

Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Minisztérium nők munkaerő-piaci 
helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos prezentációja 

SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon 
szépen köszönöm elnök asszony a meghívást is, és ezeket a gyönyörű felvezető szavakat. 
Illetve nagyon köszönöm a bizottság résztvevőinek is, hogy meghallgatják, hogy a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban milyen munka folyik annak érdekében, hogy mind a 
foglalkoztatás, mind a nők gazdasági szerepvállalása magasabb számokat tudjon mutatni, ne 
legyünk az Európai Unió sereghajtói között; mindezzel összefüggésben a családok is nagyobb 
biztonságban élhessenek, és a népesedésre is pozitív hatása legyen egy ilyen nyugodtabb, 
családbarátabb munkaerőpiacnak.  

A munkaerőpiac családbaráttá tétele. Biztos önök is tudják, miniszteri biztost a 
miniszter úr félévre nevezhetett ki. Az első félidőmben az volt a feladatom, hogy a nők 
munkaerő-piaci aktivitásának emelése útjában milyen akadályok vannak, ezt derítsük fel. És 
utána itt most a második félidőmben – ha ezt így mondhatom, a második megbízatásom alatt 
– a feladatom az, hogy a munkaerőpiac családbarát jellegének erősítését különféle módokon 
indítsuk el, kezdjük el. Legyen minél inkább azon hölgyek számára is, akiknek a láthatatlan 
munka igénye magas, a családi munka leterheltsége magas, legyen azok számára is a 
munkaerőpiacon történő bent maradás elérhető mindenféleképp, ne szoruljanak ki ők először 
a munkanélküliek, majd az inaktívak közé. 

Számomra fontos volt megfogalmazni azt a nézőpontot, hogy honnan indulunk ennek 
a munkának neki. A nők a munkaerőpiacon ugyanazokkal a problémákkal meg kell hogy 
küzdjenek, amikkel a férfiak. Ugyanúgy probléma a belépés fiatal korban, ugyanúgy feladatot 
jelent egész a nyugdíjkorig bent maradni a munkaerőpiacon, ugyanúgy gond az 
aluliskolázottak munkaerőpiacon történő részvétele, mint ahogy a férfiak esetében. Viszont 
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van egy olyan plusz igény, feladat, probléma, ami a nőkre súlyosabban hárul, ez az az 
életszakasz, az az időszak, amikor a családi feladatok, a munka, a családi leterheltség, a 
láthatatlan munkaigény nagyobb a nők esetében, mint a férfiaknál. És sajnos el kell 
mondanunk, hogy a magyar munkaerőpiac rugalmatlansága olyan mérvű volt most itt nem is 
oly rég még, ami ezen életszakaszokban nem tette lehetővé, hogy a nők olyan magas számban 
maradjanak bent a munkaerőpiacon, mint az Európai Unió centrumbeli országaiban, ahol 
magasabb a GDP és a gazdaság magasabb színvonalon működik.  

Ezek után, hogy azzal a szemlélettel álltunk a vizsgálatnak, hogy a nők és a férfiak 
között semmiféleképpen nem szeretnénk egy olyan összehasonlítást tenni, hogy most a nők a 
férfiakhoz képest mennyire vannak lemaradva a munkaerőpiacon történő részvételben, ezek 
után át kellett egy kicsit fókuszálni a feladatot. Vajon mi lehet az a célérték, az az 
összehasonlítási pont, amihez képest próbáljuk meghatározni, hogy honnan hiányoznak 
Magyarországon a nők. Ez a cél nem célérték, tehát nem egy kimondottan határozottan 
célérték, de összehasonlítási pontnak mindenféleképp fontos volt, nem a magyar férfiak 
foglalkoztatási rátája volt az elmúlt félévben, hanem az Európai Unió átlagának női 
foglalkoztatási rátája, illetve részvétele.  

Így én egy olyan hatdimenziós összehasonlítást végeztem az elmúlt időszakban, 
amikor ezen hat oldalról megnéztem, hogy hol tér el a magyar munkaerőpiac az Európai Unió 
átlagos munkaerőpiacától. Ebből olyan célcsoportok hiányára lehetett rámutatni, amikkel 
biztosan önök is már nagyon sokszor találkoztak, hisz a munkahelyvédelmi akcióterv 
pontosan ezekre a hiányos célcsoportokra vetít rá. A fiatalok, a 25 év alattiak foglalkoztatási 
rátája a nők esetében, a 20-24-es korosztályú nők foglalkoztatási rátája 2003-tól 2010-ig 14 
százalékot esett, 2010-ben ezen korosztály rátája megállt, és most 2012 második és harmadik 
negyedéve az a két időszak, amikor emelkedni kezdett ennek a nagyon veszélyeztetett 
korosztálynak a rátája is. 

Talán emlékeznek önök arra, hogy a lisszaboni akcióterv idején 2000-ben még az 
Európai Unió sem fókuszált erre a csoportra. Ennek a csoportnak a foglalkoztatás csökkenése 
az Unióban 2008 után kezdődött el a válság hatására. Nálunk korábban, 2003-ban elkezdődött 
a zuhanás. Nem nagyon beszéltünk róla, de az Európai Unióban 3 százalék, most éppen 4 
százalékos a zuhanás, ott még zuhannak most is. Nem nagyon beszéltünk mi korábban róla 
sajnos, de most már olyan méretű ez a probléma, hogy mindenféleképpen külön 
célcsoportként kell figyelni rájuk. 

Ha a korosztályokat vizsgáljuk, van egy másik olyan célcsoport, akire 2000 óta – a 
lisszaboni akcióterv óta – is már fókuszál az Unió, ők az 55 pluszosok korosztályai. Nem 
nagyon látszik sajnos a kivetítőn, de itt vannak ezek a kicsi értékek, ő volt a magyar 20-25 
éves korú érték 30 százalékos rátával, 46 az Unióban; viszont pontosan a magyar női 
foglalkoztatási rátán áll 2011-ben az 55 pluszosok foglalkoztatási rátája, az 55-59-es 
korosztályé az Unióban még az ő saját átlaguk alatt van. Ez a korosztály az elmúlt 10 évben 
nagyon komoly foglalkoztatási ráta emelkedést tudott kimutatni, most is emelkedik továbbra a 
rátájuk; úgy gondolom, fontos is, hogy ezeket a programokat, amik arról szólnak, hogy az 50 
plusz 55 pluszos korosztályokat minél inkább tartsuk benn a nyugdíjkorhatárig a 
munkaerőpiacon, minél kevesebben legyenek inaktívak az előtt, mielőtt nyugdíjba 
vonulnának, ezek a programok nagyon fontosak, és a továbbiakban is hangsúlyozni kell őket. 

Ezt a pár grafikont a jelentésemből emeltem ki, a jelentésem elején is olvashatók vagy 
láthatók talán, és akkor könnyebben látható. Viszont, ha már a korosztályi szegmentációt 
vizsgáljuk, akkor fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy az Európai Unió ugye, 75 
százalékos foglalkoztatási rátát célzott meg 2020-ra. Van egy-két olyan korosztály, ahol ezt 
elértük. Ezek a korosztályok a nők esetében 40-től 44-ig, 45-től 49-ig korosztályok, és nagyon 
közel van ehhez a 75 százalékos értékhez az 50-54-es korosztály is. Ezekben a 
korosztályokban ugyanott tartunk, ahol az Unió átlaga. Van három olyan korosztályunk, ahol 
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jelentősen kisebb az Unió átlagánál a foglalkoztatási ráta, ez a 25, 29, 30, 34, 35, 39, tehát a 
25-től 40-es hölgyek csoportja.  

Ezen foglalkoztatási rátákat az Európai Unió sokszor feladatként adja nekünk, hogy 
emeljük. Sokan nem is nagyon értik, sokszor kapunk olyan külföldi kritikákat, hogy valószínű 
azért ilyen alacsony itt a foglalkoztatás, merthogy hosszú a gyes. Én azt gondolom, hogy 3 
éves gyes – nem azt gondolom, tudom –, hogy 3 éves gyes sok európai unióbeli országban 
van, Ausztriában is lehet 3 évig otthon maradni, Finnországban is, tehát nemcsak a rossz 
gazdaságú országokról beszélek.  

Feltételezem, vagy én sokkal okosabbnak, jobbnak tartom, ha nem csak a 0-3 éves 
legkisebb gyermekkel bíró hölgyekről beszélünk, hanem próbáljuk megnézni a foglalkoztatási 
rátát azoknál a hölgyeknél, akiknek már nincs akkora gyermeke, hogy gyesen, gyeden, vagy 
bármilyen ellátásban tudjon részesülni az anya. Ha úgy vizsgáljuk a hölgyeket ezen 
korosztályban, a gyerekes anyákat úgy próbáljuk szegmentálni – ez egy statisztikai más típusú 
elvárás csak, egy kicsit más módszertan, tehát nem túl bonyolult dolog, de nagyon érdekes 
számokat fogunk látni –, hogy akinek a legkisebb gyermeke 0 és 6 év közötti, azok hányan 
vesznek részt a foglalkoztatásban, hányan vannak különféle gyermekellátási rendszerekben 
benn, akkor még mindig találunk egy nagyon nagy tömeget, aki se itt, se ott nincs, ők azok, 
akik akaratukon kívül kiszorultak az inaktivitásba. 513 ezer olyan hölgy volt 2011-ben, 
akinek 0-tól 6 éves korú gyermeke volt. Az 513 ezerből 174 ezren dolgoztak, olyan 270 ezer 
körüli az, aki gyesen, gyeden, gyeten főállású anya, vagy valami más, ilyen ellátásban 
részesült, 70 ezren hiányoztak ebben az időszakban is. De ugyanez igaz a korábbi évekre, nem 
2011-re. Ezek a hölgyek, ha nem tudnak részt venni a munkaerőpiacon, és már sehol 
nincsenek, akkor az azt jelenti, hogy ők csak később fognak visszaérni, amikor a gyerekek 
nagyobbak lesznek.  

Itt látható az a görbe vagy azok a számok, ahol tudom mutatni azt, hogy a 6 év alatti 
gyermekes anyák 34 százalékos rátával bírnak, az Unióban 58,9; a 6-11 éves gyermeket 
nevelő, legkisebb gyermeket nevelő anyák 64 százalékos, míg az Unióban 69,4. Tehát az egy-
két gyerekesek közülük ugyanakkora rátával bírnak, mint az Unió, tehát a 3, vagy 
többgyerekesek azok, akik hosszabb időre kiszorulnak. És ha megnézzük, egy nagyon érdekes 
szám a 2011-es értékek. Azok a hölgyek, akinek 12 év feletti a legfiatalabb gyermeke, 
mindegy, hogy 1, 2, 3, vagy több gyereket nevel, 75 százalékos rátát produkálnak, 5 
százalékkal több, mint az Unió. És ha vizsgáljuk – talán önök is hallották, hogy a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban a múlt héten egy sajtóközlemény napvilágot látott –, 
minden korosztály hölgyeinek a foglalkoztatási rátája nőtt, az idei 2012 második és harmadik 
negyedévben ezek a ráták tovább emelkedtek. Tehát ilyen szegmentációval konkrétabb és 
pontosabb fejlesztési terveket tudunk elindítani, ha azt vizsgáljuk, hogy azok az anyák, 
akiknek fiatal, 6 év alatti a gyereke, azokat hogy tudjuk még korábban visszahozni a 
munkaerőpiacra, hogy tudjuk akaratukon kívüli inaktivitásukat lecsökkenteni vagy 
megszüntetni, tehát magyarul, akár a gyes után hogy tudjanak bent maradni a 
munkaerőpiacon.  

Fontos tudni, talán az előbb egy gondolatot kihagytam ezzel kapcsolatban, nagyon sok 
nagyvállalat vizsgálja azt, hogy azok az anyák, akik hozzájuk visszajönnek gyes, gyed, gyet 
után, azok az anyák egy év múlva ott vannak-e még náluk. És számos olyan kutatást láttam, 
szinte majdnem mindegyik ilyen volt, amelyik arról szólt, hogy egyharmaduk tudott maradni, 
újra kiesnek, és aztán később visszajönnek. Ez a gondolat kimondottan egybecseng azzal a 
megállapításával az Európai Uniónak, amit most szeptemberben kaptunk megállapítást. Az 
Unió foglalkoztatási bizottsága vizsgálta azoknak az országoknak a női foglalkoztatását, ahol 
alacsony a női foglalkoztatási ráta, köztük ugye, a miénket is. A mi országunk, Magyarország 
és Románia, Bulgária az a három ország, ahol a legmerevebb a munkaerőpiac, és ezért a nők, 
ha nem tudnak heti 40 órás munkavégzéssel részt venni a munkaerőpiacon, akkor kiszorulnak. 
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Tehát ez az az időszak – itt kimutatható a gyerek korának függvényében –, hogy azok a 
hölgyek, akiknél óvodás a gyerek, el kell vinni oviba, vissza kell hozni, tehát nem 0-3 közti, 
azok sem tudnak olyan létszámban részt venni a munkaerőpiacon, ahogy ők szeretnék, ahogy 
a családok igényelnék. 

Még egy nagyon fontos dolog. A KSH Népesedéstudományi Kutatóintézete – talán jól 
mondom a nevét, Pongrácz Marietta kutatásairól beszélek – 10 évente újra vizsgálja, hogy a 
társadalomnak milyen a hozzáállása, az attitűdje a család és a munka fogalmához. A 2010-es, 
hangsúlyozom, válság utáni utolsó felmérés szerint, egyre erősödött a munka- és család igény 
a társadalmon belül. Ez is mutatja azt, hogy a nők munkavállalása már nem egy 
önmegvalósítási karrierszintű szükséglet, nem is az anyagi függetlenséget jelentő szükséglet, 
ami az ilyen szükség elemző modellekben egy középszintű dolog, hanem lecsúszott a válság 
hatására az alapszükségletek szintjére, a család biztonságát jelentő dolog. Biztonsági 
szükséglet mindenkit érint, ott önmegvalósítás még lehet, hogy van, akiket nem, de a 
társadalmunk minden családjára igaz ez a biztonsági igény. A biztonságigény azért erősödik, 
hogy a nő is bármikor részt tud venni a munkaerőpiacon, akkor ez konkrétan mit is jelent? Ez 
nem a létbiztonság, hogy holnap mikor veszek vacsorát a gyermeknek, nem ez a szintű 
probléma még, mert könnyen lehet, hogy a családok be tudnak úgy rendezkedni anyagilag, 
hogy a napi megélhetéshez elég az egy kereset, de olyan méretű kockázatot kell elviselniük, 
ha az anya foglalkoztathatósága lecsökken, olyan méretű kockázatot kell elviselniük, amit már 
nem szívesen viselnek a válság utáni időszakban. Ez azt jelenti, hogy mi lesz, ha apával 
valami történik, anya nem tud azonnal munkába állni, mert 8 év óta, 10 év óta otthon van, és a 
foglalkoztathatósági kompetenciái lecsökkentek, tehát a diplomái megvannak, a formális 
tudása megmaradt, az nem tűnt el, de a nem formális tudása, a tapasztalata 8 évvel ezelőtti, 
ezzel nehéz visszakerülni, akárhogy gondoljuk is.  

A nők foglalkoztathatóságának fenntartásához is fontos, hogy olyan rugalmas 
munkaerőpiacunk alakuljon ki, ahol nem csak heti 40 órás munkavégzés az elképzelhető. És 
még egy dolog, ugye, ez azt jelenti, hogy konkrétan a részfoglalkoztatás, illetve az atipikus 
foglalkoztatásokban dolgozók létszámát kell növelnünk. 

Még egy, szintén matematikai összefüggés. Ha nézzük a nők foglalkoztatási rátája és a 
„fertility rate”, a születési arány közti összefüggést, akkor voltak olyan kutatások, amik arról 
beszélnek, hogy a 80-as években ellentétes volt az összefüggés, ott volt magas a születési 
arány, ahol alacsony a női foglalkoztatás, és 2000 után ez megfordult, ott lett magasabb a 
születési arány, ahol a női foglalkoztatás is magas, ezt így is értelmezhetjük. De van egy 
másik értelmezése. Én korreláció vizsgálatot végeztem a foglalkoztatási arány és a születési 
arány között, és kiderült, hogy nincs szignifikáns összefüggés, ez azt jelenti, ha nem 
szignifikáns az összefüggés a női foglalkoztatási ráta és a fertility rate között. Felrajzolható a 
múltbeli évekre az összefüggés – a pötty sor – a korreláció, de nem szignifikáns az 
összefüggés. Bonyolult volt, ne haragudjanak. (Baráth Zsolt: Esetleg, ha magyarul 
hallhatnánk.)  

Magyarul. Felrajzolható az a grafikon, aminek az egyik iránya a születési arány, a 
másik irány a foglalkoztatási ráta, de csak a múltbeli évekre tudom ezt a grafikonsort 
felrajzolni; és a 80-as években, ha én egy ilyet rajzolok a 80-as évek számairól, akkor ilyen 
irányú lesz, tehát ellentétes irányú lesz a grafikon, a 2000 utáni számokról ilyen irányú lesz. 
De ha megnézzük, hogy milyen biztonsággal van a kettő között összefüggés – a szignifikáció 
ugye, a biztonságot jelenti –, nincsen biztos összefüggés a kettő között, azt kapjuk. Ez azért 
fontos, mert ilyenkor egy normál kutató szétbontja valamelyiket. Én szétbontottam a 
foglalkoztatási rátát két csoportra: teljes munkaidősök és részmunkaidősök. És most jön az 
érdekesség – csak ehhez ennyit talán, elnézést, ha az elejét is elmondtam – a részmunkaidős 
foglalkoztatás és a születési arány által felrajzolt grafikon az mindig úgy szól, hogy ahol 
magas a részmunkaidő, ott magas a születési arány és szignifikáns, biztos az összefüggés a 
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kettő között. Akkor mi is történt a 80-as években? Az Európai Unió centrumában, illetve az 
OECD többi országában is sokkal kisebb volt a részmunkaidő. Ezek az országok, ahol most 
magas a statisztikai értelemben vett részmunkaidő, a 35 óránál kevesebbet is dolgozók száma 
heti szinten, ezek az országok az ezredforduló után tették rugalmassá a munkaerőpiacukat 
nagyrészt. Az összes flexi szabályozás Angliában is és sokfelé az ezredforduló után, ez most 
éppen 2003-ban alakult ki. Ők ezzel tudták bent tartani a hölgyeket akkor, amikor vagy a 
gyerek miatt, vagy az idősgondozás miatt – nagyon fontos, az idősgondozás vagy a rászoruló 
családtag gondozása miatt is – esetleg kiszorulnának normál esetben a foglalkoztatásból. 
Nekik, mondhatom azt, hogy szerencséjük volt, de talán ez így egy nem jó megfogalmazás, 
tehát ők jobban előre láttak, mert a válságba már úgy futottak bele, hogy ezeket a 
szabályozásokat megtették, ezért kevésbé szorultak ki a válság idején a nők a 
munkaerőpiacról náluk.  

És ami a nagyon fontos azt gondolom, ebben a bizottságban szívesen hangsúlyozom, 
egy nő esetében, ha a kisgyerekkel is tud foglalkozni és a munkahelyi elvárásoknak is meg 
tud felelni, akkor jobban érzi magát biztonságban, a foglalkoztathatósági kompetenciái 
megmaradnak, tehát merünk szülni, merünk elmenni szülni, ha tudjuk, hogy vissza tudunk 
kerülni, nem fogunk kiesni végleg a munkaerőpiacról. Ez a magyarázata annak, amit az előbb 
matematikával elmondtam ezzel a szignifikáció és korreláció vizsgálattal, hogy ahol a 
részfoglalkoztatásban lehetőséget adunk az anyáknak foglalkoztatni, amely országok ezt 
megtették, ott a fertility rate, a születési arány is emelkedett.  

Ezek azok az összefüggések, amiket az elmúlt félévben sikerült összegyűjteni, 
megfogalmazni, artikulálni. Fontos még hozzátenni azt, hogy az elmúlt félévem – az ugye, a 
második és a harmadik naptári negyedévre esett –, tehát ebben a két negyedévben 45-50 
ezerrel; egyikben 44 ezerrel, a másikban 52 ezerrel nőtt a női foglalkoztatottak száma, a 15-
64-es korosztálybeliek. Sikerült a harmadik negyedév végére 53 százalékosra emelni a női 
foglalkoztatási rátát. Több mint 1 800 000 nő dolgozott szeptemberben, ekkora értékünk ’92-
ben volt.  

Talán látták önök is, hogy túl komoly, konkrét jogszabályi változások még nem 
történtek, de elkezdtünk célzott kommunikációt folytatni a munkaadók és a munkavállalók 
között, elkezdődött mikrogazdasági szinten is egy problémamegoldás e témában. Én több 
mint 200 emberrel ültem le ilyen 10-12 fős workshopot tartva rengeteg helyen, és már ekkora 
eredmények ebben a két negyedévben jöttek. Ezek az eredmények úgy fognak megmaradni, 
ha mind a kommunikáció, mind a munkaadók HR-menedzsment kompetenciáinak bővítése 
párhuzamosan zajlik. Azért azt tudni kell, hogy a női foglalkoztatottak 25 százaléka dolgozik 
nagyvállalatnál, 250 főnél nagyobb vállalatban, a másik nem egészen 25 százaléka dolgozik 
középvállalatnál, ahol még lehet, hogy van önálló HR-s, aki ugye, magas szintű menedzsment 
kompetenciákkal bír, és 54 százaléka a nőknek 50 fő alatti szervezetekben dolgozik. Ez azt 
jelenti, hogy oda akkor tudunk olyan módszereket, eszközöket adni, ahol ugye, a HR 
feladatokat a gazdasági vezetők viszik, ha modelleket tudunk kialakítani nekik.  

Most ebben az időszakban a családbarát munkaerőpiac megteremtésére úgy lesz 
lehetőségünk, hogy a munka törvénykönyvét már rugalmasabbá tette korábban a parlament. A 
rugalmas munka törvénykönyv eszközeit felhasználva, olyan modelleket alkotunk, ami 
másolható a kis szervezetekben is, tehát összegyűjtjük, hogy milyen rugalmas munkakör 
kialakítására lehetne lehetőség, és utána azt a lehetőséget minél inkább megteremtjük, hogy a 
munkavállaló igényei és a munkaadó gazdasági peremfeltételei együtt ki tudják alakítani azt, 
hogy ne 4,5-5 nő vehessen részt részmunkaidőben a munkaerőpiacon, hanem ennél több. Az 
Unió átlaga 18,5. Az Unió átlaga azt jelenti, hogy a 15-64-es korosztályban 18,5 hölgy 
részfoglalkoztatott, 40 teljes munkaidős. Nálunk 2011-ben 46 a teljes munkaidős és 4,5 a 
részmunkaidős. 2012. év említett második, harmadik negyedévében mind a teljes 
munkaidősök, mind a részmunkaidősök nőttek, 47 lett a teljes munkaidős és 5 lett a 4,5-ből a 
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részmunkaidős. Ez azt jelenti, azért is hangsúlyoznám, hogy úgy kell a munkaerőpiacot 
rugalmasabbá tenni, hogy azt az értéket, hogy minél többen, akik tudnak, teljes 
munkaidősként is részt tudjanak venni a munkaerőpiacon, ezt hagyjuk meg, ebben mi jobbak 
vagyunk, mint az EU átlaga igazából.  

Talán ez bevezetésként, ha elnök asszony gondolja. 

Kérdések, vélemények, válaszok 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Lehetőség adódik arra, hogy az elhangzottakat, 
akár kommentálni szeretné valaki, vagy kérdése van miniszteri megbízott asszonyhoz, tegye 
meg. 

Megadom a szót Varga Lászlónak. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm az 

előadást, én azt gondolom, hogy nagyon sok fontos információval gazdagodhattunk. Nyilván 
a dolgok tekintetében nagyon sok mindent hasonlóan látunk és láthatunk; meg azt gondolom, 
hogy egy ilyen szakmaibb irányú albizottságban azért az alapcélok tekintetében talán 
pártpolitikán is felül kéne, hogy álljunk, nem mindig sikerül ez persze, hiszen mondjuk, 
alapkérdéseket másképp látunk, láthatunk. A konkrét előadáshoz nyilván az is hozzátartozik, 
hogy én nagyon kíváncsi is voltam, hogy miket fog elmondani, és ez alapján azt tudom 
mondani, hogy nyilván egy méltányolható és kemény küzdelem az, amit folytatnak, szerintem 
ez Európában most a válság idején mindenhol így van, tehát gondolom, próbálják azokat a 
lehetőségeket, eszközöket, mozgásteret megtalálni, ami a nők munkaerő-piaci helyzetében 
javulást hozhat.  

Én azt látom, hogy a válság – de erre utalt is néhány mondatban –, azok a folyamatok, 
amelyekről beszélt, azok részint egyébként a válság természetéből fakadnak. Tehát az, hogy 
szerintem mindannyian érezzük, hogy a család szerepe felértékelődik, hogy igen, ez a fajta 
alapvető biztonságérzet, vagyis minden válság egy nagy lehetőség, és akkor inkább így 
fogalmazok. Tehát én azt gondolom, hogy azt kéne jól kihasználni az országnak, és rendbe 
tennie ezeket a dolgait és sok minden mást is persze, hogy a válság kapcsán talán bizonyos 
értékekre nyitottabbak az emberek, és szorosabban kívánják ápolni emberi viszonyaikat a 
családjukon belül, ez a népesedéspolitikának is egy más helyzetet nyitna. Ugyanakkor nem 
irigylem azt a helyzetet, hogy úgy kell ezt a fajta küzdelmet folytatnia önnek, kollégáinak 
vagy mindannyiuknak, hogy közben azért szerintem az alapvonalak a kormány társadalmi és 
gazdaságpolitikájában ezzel ellentétesek. Gondolok itt – de csak egy-egy címszóra utalok –, 
nyilván abból a helyzetből, amibe most ön van, nem mondhatja azt, hogy ebben van 
igazságom, én ezt tudom, hiszen ön a kormány képviseletében van itt. De azt gondolom, hogy 
a kormány alap társadalompolitikai vonalai, gazdaságpolitikai, az hogy több mint négymillió 
ember él már a létminimum alatt, azért ezeknek a folyamatoknak nem kedveznek. Tehát azt 
gondolom, láthatjuk ezt másképpen, kommentálhatjuk az objektív adatokat másképpen, de 
sok esetben a nők munkaerő-piaci szerepvállalása azért kényszer is egy ilyen 
válsághelyzetben és egy ilyen kormányzati politika mellett. Illetve érdekes lenne ezeket a 
dolgokat odaállítani talán itt az elvándorlási adatok mellé, de ez egy másik albizottsági ülés 
témája lenne talán; de azért itt mindenképpen erősödő és nem túl szerencsés folyamatok 
vannak, hiszen akik hosszú távon nem Magyarországon tervezik a jövőjüket, vagy akár 
véglegesen nem Magyarországon tervezik a jövőjüket, nyilván családot sem itt fognak 
alapítani, tehát az ő gyermekeik sem itt születnek meg.  

Tehát csak arra akarok ezzel utalni, és nem akarok feltétlen ebbe az irányba elmenni, 
hogy ez egy komplexebb dolog. Az a baj szerintem, de nyilván ehhez még mélyebben kéne 
ismernem a munkáját, hogy a részsikerek vagy a részeredmények, esetleg a jó ötletek, 
javaslatok a nemzetközi tapasztalatok alapján, ami egy válsághelyzetben felértékelődik, azért 
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egy ilyen ellenszélben vagy egy ilyen viharos tengeren nehezen érzékelhetőek a 
hétköznapokban az emberek számára. Tehát az, amit elmondott, az biztosan statisztikai 
adatokkal alá van támasztva, és nyilván a jó szándék is vezérli rengeteg dologban, miért 
vonnám ezt kétségbe, de azt gondolom, hogy ez azért így kerek. 

Az egy fontos mondat volt ugye, amit önnél vissza is kérdeztünk itt többen, tehát a 
részmunkaidő és a születési arány és egyéb összefüggések, ez szerintem nagyon fontos 
kérdés. Ugyanakkor a rugalmas munkaerőpiac, amire utalt, itt is van azért kétségem. Nemcsak 
ezt kiszolgáló változtatások történtek, és nem a klasszikus értelemben kiszolgáló változtatások 
történtek az MT-ben, énszerintem a munkavállalói kiszolgáltatottságot is növelte. Nem 
mindegy, ha valakinek van is munkája, akár részmunkaidőben, akkor is milyen biztonsággal 
kalkulálhat, akár egy szülés után visszatérő hölgy a munkaerőpiacon, azért hall az ember 
meredek dolgokat. De talán ez is összefüggésben van azzal is – ez nemcsak a kormány 
politikájának a kérdése, hanem mondjuk cégek, a társadalom hozzáállásának kérdése – és 
utalt is erre akkor, amikor azt mondta, hogy egy évvel a visszatérés után már az anyáknak 
mindössze egyharmada dolgozik, ez egy lehangoló adat azt kell hogy mondjam.  

Egy dolog jutott még eszembe, és a környezetemben ismerek olyan embereket, akik 
azzal foglalkoznak, hogy akár a vállalkozások irányába mozdítsák el a szülésről visszatérő 
hölgyeket, én erről hallottam kevesebbet, talán ebbe, hogy milyen gondolatok, tervek vannak, 
itt is vannak jó tapasztalatok. Tehát ha már a munkaerőpiac olyan, amilyen, mert azért itt 
robbanásról azért nem lehet beszélni, sőt elvitázhatnánk itt a foglalkoztatási adatokról úgy, 
hogy a közmunka, egyébként a részmunkaidő és egyéb, de ezeket nem gondolom most 
megvitatni, mert nem tartozik ide szorosan, és nem egy albizottság témája ez, hanem talán 
másabb fajta politikai vitáé. De egy ilyen helyzetben az önálló kezdeményezést, a vállalkozó 
készséget – adott esetben a gyermekkel otthon töltött idő kapcsán még az a néhány rövid 
félóra, egy óra, ami megadatik ilyenkor egy anyának, tudjuk, hogy nagyon kevés – a 
képzések, a továbbfejlődés, hogy ezek mennyire teremtik meg a lehetőségét annak, hogy ha 
nem is közvetlenül a volt munkahelyre, de mondjuk egy vállalkozás alapítására lehetősége 
legyen az anyának. Szerintem ebben nagyon komoly mozgástere lehet még a mindenkori 
kormányok előtt és Magyarország előtt, ez szerintem egy fontos kérdés lenne.  

Nem akarok tovább csapongani, sok benyomáson van, de az aktuálpolitikai 
kiszólásaimat most nem tenném meg ehelyütt, nyilván ez egy olyan nagy munka, amely 
kormányzati ciklusokon tovább kell íveljen, tehát a választások után is folytatandó, és a 
válságra való tekintettel akár elmélyíthető is ez a munka.  

Én inkább azt szeretném kérni öntől, ha esetleg – kerestem itt az e-mail címen, de nem 
nagyon találtam – küldtek volna az albizottság kapcsán háttéranyagot, de lehet, hogy csak én 
nem láttam. 

 
SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): A jelentésem 

fent van a kormány-honlapon, letölthető. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Abban benne van mindaz, amit elmondott, mert 

nekem minden jól jönne, tehát mindenféle ilyen háttéranyag, mindenféle tanulmány, 
mindenféle vitaanyag. 

 
SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök 

asszonynak elküldöm a pontos linket. 
 
ELNÖK: És akkor én továbbítom. 
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DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Nyilván ezek annyira mély információk, amiket én 
most meghallgattam, de ezeket ki kell elemezni szakértőkkel. 

 
SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon 

tömény statisztikákkal dolgozom, elnézést érte, a jelentésemet ott láttam kinyomtatva, ezért 
mertem úgy beszélni, mintha ismernék.  

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Biztos ismerem a jelentős részét. 
 
SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Örömmel 

adok mindenkinek egy ilyen kis grafikongyűjteményt. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Azt nagyon megköszönöm. 
 
SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 2011-es női 

foglalkoztatás 6 dimenzióban mért számai, megjegyzések rajta, a munkahelyvédelmi 
akcióterv célcsoportjainak a kedvezményeit tartalmazzák.  

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Jó. Köszönöm szépen. Ha bármi anyag van ezeken 

kívül, mert nyilván ezt akkor le tudom a kormányzati portálról tölteni, de azt kérném, hogy 
akkor az jusson el hozzánk is. Nyilván, ami problémám nekem ezzel az egész üggyel van, az 
nem közvetlenül az ön előadásával kapcsolatos, hanem úgy általában a kormányzati 
politikával, amivel meg nyilván a hétköznapokban is találkoznak talán, hogy ettől eltérő 
véleményeket szoktunk megfogalmazni, úgyhogy most ezzel nem terhelném az albizottságot. 
Köszönöm szépen az információkat és várom az egyéb háttéranyagokat. Köszönöm szépen. 

 
SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Reagálhatok, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Természetesen. 
 
SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. 

Nos, többféle téma előkerült képviselő úr mondataiban.  
Az egyik nagyon fontos téma, és ezt a sajtóban is többször olvastuk most, hogy 

kijöttek a KSH anyagok, tehát október végétől olvasható sokfelé, hogy a foglalkoztatás 
bővülése ebben a két negyedévben a közmunkaprogramokból fakadt. Általánosságban 
valószínű, hogy van benne igazság, de én azt gondolom, hogy általánosságban is azért sokkal 
fontosabb lenne pontosabban szegmentálni ezt a problémakört, de most akkor szűkítsük le a 
nőkre. A nők esetében 2011. április, május, június, július – tehát a második és harmadik 
negyedév – hónapjaiban majdnem ugyanannyian dolgoztak közmunkában, mint 2012 aktuális 
hónapjaiban, és a havit kell nézni feltétlenül a foglalkoztatási ráta esetében, tehát nem az 
összes éves érintettet.  

Akkor most visszatérek az előző mondathoz. Azért tűnik többnek az összes érintett 
száma és több is egyértelmű – sokkal több az összes érintett száma, mint a ’11-es érintettek 
száma –, mert ott hosszabb ideig volt a közmunka rendszerében, itt meg rövidebb ideig. De a 
nők esetében ne ezt a szegmenset nézzük csak, hanem nézzük azt, ha 38 136-an dolgoztak 
áprilisban nők 2011-ben és 37 066-an 2012-ben, és ha ugyanígy végignézzük havonta nem 
csak az áprilist, hanem az összes többi hónapot, akkor a hónapok közti közmunkában érintett 
nők száma nem ad növekedést. A plusz 50 ezret nem a közmunka hozta, és ezért tudom azt 
mutatni kiegészítő diasorként, ami ugye, újabb adatokat jelent, mint a jelentésem, az 
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szeptember végén íródott; itt látható, hogy igenis minden korosztály, minden foglalkoztatás az 
a ’11-es adatokat jelenti sajnos; ’12-es friss adatokat a minisztérium által kiadott Hungarian 
outlook tartalmaz. És látható, tehát minden korosztály, minden iskolázottsági szegmens, és a 
rész- és teljes munkaidősök aránya is növekedett. Ilyet nem tud a közmunka, a 
közfoglalkoztatás.  

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Egészen más, persze. 
 
ELNÖK: Egy pillanat, most hadd fejezze be miniszteri biztos asszony. 
 
SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez volt az 

egyik téma, és most ezt azért próbáltam hangsúlyozni, tudom, hogy a sajtóbeli elemzők sem 
tudnak erre magyarázatot adni, ezért próbáltam a szegmenseket mutatni, hogy igenis 
mindenhol emelkedett a dolog. 

A következő. Az adórendszer családbarátabbá tétele az NGM-ben annyira hangsúlyos 
téma, hogy van egy családbarát Magyarországért munkacsoport. Az ő vezetőjét esetleg 
ajánlom az albizottság számára meghívni, Bánkúti Tamás kollégánk, ő tud erről igazán 
komolyan beszámolni. Én azt gondolom, hogy az ő munkájuk is kimondottan arról szól, hogy 
minél családbarátabb legyen több oldalról is a gazdaság, tehát ne legyen a család és a 
gazdaság ellentétes fogalom, hanem a kettőt próbáljuk egymás mellett kezelni. 

A GDP, illetve a foglalkoztatás. Akkor, amikor a gazdaság nem tud úgy működni, a 
GDP nem növekszik úgy, hogy könnyű legyen a foglalkoztatást bővíteni, pontosan akkor kell, 
a válság már csak ilyen – hogy most így jártunk, mondhatnánk így. De azért hozzá kell azt 
tenni, hogy ha a történelemben nézünk az elmúlt, mondjuk 10 évben, gazdaságtörténetben 
országokat, vannak olyan országok, akik megtették ezt, hogy korábban bővítették a 
foglalkoztatást és egy évvel később jelentkezett a GDP-ben ez. Tehát most nagyon 
egyszerűen, visszafordítva a dolgot – és nem akarok gazdaság filozófus mondatot se mondani, 
mert nem vagyok az –, de ha megnézzük azt, hogy most a tyúk és a tojás esetében előbb kell a 
foglalkoztatást bővíteni, és aztán az generálni fog GDP emelkedést. Mert ha többen 
dolgozunk, akkor ugye, nagyobb lesz a GDP is, és kevesebbet kell költeni az inaktívak, illetve 
mindenki másra; vagy előbb lesz GDP emelkedés valahonnan, és akkor majd az fog 
foglalkoztatást bővíteni.  

Ha a saját magyar adatainkat nézzük, a magyar gazdaság, amikor volt 3-4 százalékos 
GDP emelkedés, akkor se tudott foglalkoztatást bővíteni úgy, ahogy kellett volna. Tehát mind 
a két görbe felrajzolható, egyik ország így, a másik úgy; van, aki meg így, mint mi, hogy 
egyszer sem bővült a foglalkoztatás úgy, olyan módon elemezhető. Én azt gondolom, hogy 
persze keretek között nagyon fontos tudni azt, hogy egy határozott intervallumon belül lehet 
azt megtenni, hogy amikor a GDP nem emelkedik kellőképpen, a foglalkoztatást akkor is 
valamilyen módokon emeljük, a piaci foglalkoztatást emeljük. Egyértelmű, úgy tudjuk a piaci 
foglalkoztatást emelni, ha azoknak a célcsoportoknak, akiknek nagy a kockázata arra, hogy 
kiesik a munkaerőpiacról, azoknak a célcsoportoknak a foglalkoztatóit is, meg a 
célcsoportokat is valamilyen módon, akár állami segítséggel – lásd: munkahelyvédelmi 
akcióterv konkrétan – azon anyák foglalkoztatói, akik visszajönnek a gyesről, 3 éven 
keresztül részt vehetnek a munkahelyvédelmi akciótervben. És ha nézzük, akkor egy 3 éves 
korú gyermek anyukája, ha visszajön, egészen lehet, hogy 6 éves korig, amíg nagyon 
veszélyes számára a munkahelyvédelmi akcióterv nélkül bent maradni a munkaerőpiacon, 
arra az időszakra fókuszálunk, és addig próbáljuk segíteni a munkaadókat is. Konkrétan, 
amikor meg kell oldani azt, hogy ha a gyereket oviba is kell vinni, meg dolgozni is kell menni 
és mindennap, akkor lehet, hogy az anyukának megengedjük azt segítséggel, akár állami 
segítséggel, hogy egy félórával később érkezik, egy félórával korábban elmegy, és 7 órát 
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dolgozik és 5x7= 35 óra, már részmunkaidősként is lenne nyilvántartva a KSH által ebben a 
szituációban. Tehát a részmunkaidő nem a 4 órát jelenti, mert tudom, hogy ha kicsi a gyerek, 
és 4 órára megyek be, akkor lehet, hogy ugyanannyi problémát okoz: bébiszittert találni 
mindennapra, mintha nem 4-re megyek be, hanem 6-ra vagy többre. Az elmúlt 10 évben én is 
voltam gyesen, még ilyet mondhatok talán. 

Még egy dolog. Az új munkatörvénykönyve. Az új munkatörvénykönyvében azokat a 
pontokat tettük mindenféleképp és azzal a célzattal bele, hogy a rugalmasság nőjön, de a jogi 
szabályozások mellett fontos a gazdasági érdekeltséget együtt kezelni: a 
munkatörvénykönyvét és a gazdaságit. Tehát a munkatörvénykönyve és a munkahelyvédelmi 
akcióterv mondjuk együtt fog hatni a munkaadóra, munkavállalóra kisgyerekes esetben. Amit 
nem a jog szigorának eszközével próbálunk elérni a munkaadónál, azt az érdekeltség 
megteremtésével kell hogy erősítsük. Tudom, hogy van egy féléves eltolódás a kettő között, 
de azért ez most januártól össze fog már érni. És még egy dolog, hogy a harmadik 
negyedévben, amikor már az új munkatörvénykönyve működött, akkor sem csökkentek azon 
korosztályok foglalkoztatotti adatai, amelyekben ezek a kisgyerekes anyák találhatók, hanem 
akkor is növekedtek az előző éves ugyanilyen időszakhoz képest. 

Elvándorlásról nem beszéltem. Igen, az elvándorlással is magyarázható, hogy így 
csökkent, ilyen nagyon erősen. Az elvándorlás ugyanúgy a fiataloknál érzékelhető, mint 
ahogy az elmúlt 10 évben a foglalkoztatási ráta csökkenés. De nem vándorolt el annyi fiatal, 
nem is szeretnénk véletlenül se, tehát nehogy azt mondjuk, hogy az elvándorlás miatt volt a 
foglalkoztatási ráta csökkenés, több foglalkoztatási ráta csökkenés volt, mint akiket nem 
itthon, hanem az Európai Unió munkaerőpiacán találunk. Tehát nem gondolom, hogy azzal, 
hogy most nagyobb lehetőség van, mióta uniós tagok vagyunk a fiataloknak külföldön is 
munkát vállalni, és aztán remélem minél többen haza fognak jönni és hazajönnek, ezzel 
magyarázható az, hogy ilyen nagyot csökkent a ráta. Nagyon sokan itthon vannak, és nem 
tudnak dolgozni, és jó lenne, ha őket itt tudnánk tartani. Erről is szól a munkahelyvédelmi 
akcióterv is, illetve számos egyéb a fiataloknak szóló, vagy a fiatalokat érintő intézkedést 
hozott már az államtitkárság – államtitkár úrék és a többi főosztályok intézkedései voltak –, és 
azt gondolom, hogy fog is még hozni természetesen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Bábiné Szottfried Gabriella, majd Baráth Zsolt. 
 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Átadom a lehetőséget Baráth 

Zsoltnak, én majd a végén. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Én is így gondoltam.  
 
ELNÖK: Megadom a szót Baráth Zsoltnak. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót. Én vagyok az, akinek mindenről 

ugyanaz jut eszébe, ebben a témában is konkrétan a demográfiai válság, és én nem ennyire 
gazdaságpolitikai, hanem inkább szociológiai vagy szociálpedagógiai megközelítésbe 
próbáltam ezt a 23 plusz 16 oldalas kisebbfajta tanulmány számba menő dolgozatot 
áttanulmányozni. Ezt a bevezető gondolatot tudtam most így megfogalmazni nyitásként, tehát 
a nők helyzete és foglalkoztatása, a gyermekek születése közti összefüggések, az egymásra 
hatások hogy hogyan befolyásolják azt a magyarság számára 2012-ben égetően fontos 
problémát, hogy ezt a demográfiai válságot hogyan tudjuk megoldani. És szakmai kérdések 
megfogalmazódtak, amiket mindjárt fel fogok tenni Szalai Piroskának, ami a dolgozattal 
kapcsolatos.  
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De még elmondom azt, hogy mindaddig, amíg egy kicsit kezdtem elveszni a 16-17 
oldalig a számok tengerében, nekem már ez sok volt, ezek a sok grafikonok, meg pittyek, 
pöttyök, tényleg ki kellett ebből figyelnem, amíg egy soft analysis be nem következett, ami 
engem különösképpen elkezdett érdekelni. Főleg ugye, az erősségek, gyengeség és a további 
tennivalók szempontjából, amikor meg van itt 6-7 pontban fogalmazva, és egyre kaptam is 
tulajdonképpen választ, hogy a nők foglalkoztatását akadályozó tényezők mik napjainkban, 
2012-ben, azt hiszem az ön miniszteri biztossága tulajdonképpen erre a fő kérdésre próbált 
választ adni.  

Azonban nem kaptam azokra választ, amiket akkor most fel fogok önnek tenni, hogy 
miből ered a foglalkoztatási diszkrimináció, ez az első kérdésem. A gyermekellátó 
intézmények elérhetősége manapság hogyan működik, mennyire egyszerű, mennyire 
elérhetők; a családtámogatási rendszer, mint a nők foglalkoztatását akadályozó tényező 
mennyire befolyásolja ezt; a társadalmi elvárások az anyasággal kapcsolatban hogyan 
befolyásolják szintén, mint akadályozó tényező a nők foglalkoztatását; és a családon belüli 
munkamegosztás. És akkor 2012 év végén hogyan alakulnak ezek az akadályozó tényezők, 
amelyek befolyásolhatják az alapkérdésemet, hogy a nők helyzete, foglalkoztatása és a 
gyermekek vállalása, születése – és nem akarom tényleg én se egy másik albizottság témáját, 
ezt az elvándorlást is ide belehozni, de ugye, itt minden összefügghet mindennel – mennyire 
tud ezekre a kérdésekre ez a konkrét választ adni. Egyelőre ennyit szerettem volna kérdezni 
öntől. Köszönöm.  

 
SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Akkor még 

egyszer inkább azt hangsúlyozom, lehet, hogy az előbb túlzottan belementem minden tételbe, 
az elvándorlás nem volt feladatom. Jó? Köszönöm. 

A konkrétumokra visszatérve. A családon belüli munkamegosztás. A családon belüli 
munkamegosztást nagyon sok tanulmány próbálja ilyen jolly jokernek tekinteni. Az összes 
anyagomat egyébként KSH, Eurostat és OECD számokból építettem fel, tehát ha most itt nem 
találnak különböző egyéb tanulmányokra hivatkozást, az pontosan azért van, mert tudatosan 
próbáltam az alapadatokig menni mindenféleképp. Na most, a KSH-nak van egy nagyon jó –
igaz, hogy válság előtti időszaki kutatása – arról, és összehasonlítást is tudtak tenni számos 
európai országgal, mert nemzetközi szinten is voltak parallelkutatások, azt hiszem az nincsen 
benne az anyagban ez a téma, ami arról szólt, hogy Magyarországon igen nagyon komoly a 
nők családi munkával történő leterheltsége. De ugyanígy igaz az oroszoknál, a németeknél, 
szóval több országban, hogy nagyon komoly, de a magyar nőknek az elvárásai is közel 
vannak a leterheltséghez. Tehát nem azt mondjuk, hogy nem akarjuk behívni a fiúkat a 
munkamegosztásba, igen, be akarjuk hívni, csak kicsit menedzsmentesebben megfogalmazva 
a dolgot, a nők szeretik, ha az ő kezükbe futnak össze a dolgok és az egész család részt vesz a 
konkrét megvalósításba, és itt az igény és a valóság közötti különbség kisebb, mint az 
oroszoknál vagy máshol, egyéb más országokban.  

Ez egy nagyon érdekes kutatás a KSH számára, vagyis a mi oldalunkról igazából. 
Innen látszik, ez összecseng azzal, hogy a nők a családot és a munkát együtt akarják, és nem 
azt jelenti, hogy a családot is 24 órában és a munkát is heti 40 órában, mert az meg lehetetlen. 
Tehát ez a két igény, mondhatni társadalmi szemlélet, csak úgy oldható meg – ami ugye, egy 
kicsit más, mint más országok társadalmi szemlélete –, ha a nők esetében a rugalmasságra 
hangsúlyozunk. Valószínű azért is mondhatták ezeket már 2006-ban is, mert akkor még ugyan 
nem kaptunk az Európai Unióból és máshonnan olyan megfogalmazásokat, hogy bent 
vagyunk a legrugalmatlanabb munkaerőpiacokban, de mi már belülről érezhettük ezt.  

Tehát lehet, hogy ezen kutatások válaszai is már arra próbálták inspirálni a 
megkérdezőket, a válaszadók már érezték ezt, hogy a legnagyobb baj az a rugalmatlanság. Ez 
azért nagyon érdekes, mert igen, fontos a családon belüli munkamegosztás, de, ha most 
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megint egy kicsit közgazdászszemmel nézzük, és azt mondjuk, hogy egy vállalkozás 
esetében, amikor a humánerőforrásai csúcson futnak: kisvállalkozás karácsonykor, 
könyvesbolt, ha már nem lehet a megosztással, a munkamegosztással – mert mindenki 
csúcson fut – a folyamatokat továbbracionalizálni, minden erőforrás leterhelt, akkor mit 
tudunk csinálni, esetleg behívni mást. Lehet a család fogalmát jobban kitágítani. De kit 
hívhatunk be? Nagymamát, nagypapát, aki szintén még a nyugdíjkor előtt van, és ő is 
dolgozik, vagy olyat tehetünk, hogy esetleg valamelyik feladatnak egy rövidebb időtartamú, 
egy háromnapos verzióját vállalja fel valaki ebben a szituációban.  

Tehát magyarul, nem szeretném tovább erősíteni a mondataimmal esetleg azt a 
feszültséget, amikor bizonyos szituációkban azt mondjuk, hogy a nők helyzete akkor 
könnyíthető, ha a férfiak még többet vállalnak. Manapság a fiatalok, tehát azok a családok, 
ahol kisgyerekek vannak, ott már sokkal többet vállalnak az apák, mint 10 évvel, vagy 20 
évvel ezelőtt, ez kimutatható. Tehát ez nem egyértelműen olyan megoldása, vagy lebontási 
lehetősége ennek a gátnak, amennyit kéne vele foglalkozni, tehát kell még más is, és erre a 
másra próbáltam jobban hangsúlyozni. Tehát fontos a családon belüli munkamegosztás, de 
akkor, ha mindenki, minden humánerőforrás a családon belül leterhelt, akkor nem jelenthet 
egy olyan megoldást, amitől esetleg nőhet a foglalkoztatás; egyértelmű, bővíteni kell a 
gondolkodást e téren. Mi volt még. (Baráth Zsolt: A családtámogatási rendszer, a 
diszkrimináció.) 

A konkrét diszkrimináció megjelenése az alapjogi biztosnál, az Egyenlő Bánásmód 
Hatóságnál, számos területen vizsgálható. És nagyon nagy szerencsém volt, mert épp akkor 
volt a biztos úrnál is egy vizsgálat, akkor fejeződött be, amikor én elkezdtem a munkámat, 
tehát friss adatai vannak. Viszont én azt gondoltam, hogy először is nekem a legfontosabb 
tevékenységem az arra kellett fókuszáljon, hogy minél több emberrel tudjuk bővíteni a 
munkaerőpiacot, és kiderült, hogy a diszkrimináció, ha van is, nagyon sokszor rejtett, tehát 
kevés létszámban jelenik meg. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál is viszonylag kevés 
létszámban jelent meg, a biztos úréknál, ők a munkájuk során ezt a területet jobban 
megpróbálták kezelni, nekem a félévembe ennyi jutott igazából. Ez az a terület, amire talán 
kevesebb időm és lehetőségem jutott, de pontosan azért, mert ott volt előttem, aki épp 
ugyanezen a területen hihetetlen komoly munkákat végzett, két-három hónappal előttem 
igazából.  

A családtámogatási rendszerünk. A családtámogatási rendszerünknek is mondhatjuk, 
hogy vannak olyan merevségei, amin jó lenne könnyíteni. Konkrétan az előbb elhangzott – és 
azt hiszem arra nem is figyeltem –, a vállalkozások, a vállalkozók a gyes mellett 
alkalmazottként lehet részmunkaidőben dolgozni, de nem tudunk részmunkaidős vállalkozóvá 
válni, tehát ez is egyébként az egyik olyan terület, aminél mindenféleképpen a 
családtámogatási rendszer rugalmasságát is érdemes átgondolni. Én szinte biztos vagyok 
benne, hogy március 31-éig már nem fog rá idő jutni, tehát, ha lehetőségem lesz később is 
foglalkozni ezzel a témával, akkor hihetetlen nagy örömmel, és tudom, hogy feladat, mert 
akkor tudunk az önfoglalkoztatók, a vállalkozók felé továbblépni. Tehát érdemes egy olyan 
számot ismerni, hogy ma Magyarországon a női foglalkoztatásban mindenhol a női 
foglalkoztatást úgy lehet csoportosítani, hogy alkalmazottak, foglalkoztatók. Alkalmazott 
lehet munkatörvénykönyves és közalkalmazott, önfoglalkoztató meg lehet egyéni és 
alkalmazottal bíró. Na most, az alkalmazottal bíró önfoglalkoztató nők létszámában nem 
vagyunk elmaradva az Uniótól, de az alkalmazott nélküli önfoglalkoztató nők létszámában 
igen, tehát azt erősíteni kell. És ezek azok a területek, amikor valaki egy kisgyerekkel pár órát 
felvállal, és bizonyos tevékenységeket el tud végezni. Kicsit összevontam a két mondatot, ha 
nem baj, mert az előbb ezt a témát elfelejtettem szóba hozni.  

Tehát a családtámogatási rendszerünk azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy van, de 
plusz rugalmassági tényezőket érdemes elgondolkodni, hogy hogy tudunk beleépíteni, viszont 
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az biztos, hogy sorrendjében, hogy ha a családtámogatási rendszerünket tesszük először 
rugalmassá, és a munkaerőpiacunk meg marad ezzel a merevséggel, amilyen most van. 
Valószínűleg többet tudunk elérni, ha a munkaerőpiacon próbálunk először, ha sorba tudunk 
csak lépkedni, ha párhuzamosan mindent egyszerre nem tudunk megtenni, akkor először a 
munkaerőpiacon érdemes rugalmasságot bevezetni és akkor nagyobb létszámokat érünk el, és 
utána a következő lépés az, hogy ilyen rugalmassági lépéseket meg tudunk tenni a 
családtámogatásban is. 

 
ELNÖK: A gyermekelhelyezés. 
 
SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

gyermekelhelyezés nagyon fontos téma, igen. A gyermekelhelyezésben nem tartunk ott, ahol 
az Európai Unió is szeretné, célértékeinket bőven nem tudjuk, főleg a 0-3 éves korúaknál; a 3 
év fölöttieknél már tartunk ott, a 0-3 éves korú gyermekelhelyezésben 10 százaléknál tartunk 
és 30 a célérték, mindenféleképpen bővíteni kell. Ezeket viszont már a korábbi fejlesztési 
programokba is betettük, ezek fejlesztések. Tehát az, hogy most a gyermekelhelyezési 
rendszeren új férőhelyeket hozzunk létre, az egyértelmű fejlesztési feladat, ezt lehet uniós 
forrásokból végezni mindenféleképp, és erre már a korábbi időszakban, a most futó 
programokban is lehetőség van, és a minisztériumunk, pontosan a családbarát 
Magyarországért munkacsoport vezető úrék is, illetve az az államtitkárság is foglalkozik vele. 
A következő időszakban, a ’14-’20-as időszakban is hangsúlyos lesz, én úgy tudom jelenleg, 
és én nagyon örülök is annak, hogy ezek a programok ilyen fejlesztésekből menni tudnak. De 
ehhez fontos az uniós forrás. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Maradt ki? 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Igen, de majd még visszatérnék egy körbe, ha lehet, csak 

képviselőtársam is hadd mondja el a véleményét. 
 
ELNÖK: Szeretném megadni a szót Bábiné Szottfried Gabriellának. 
 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Mielőtt 

miniszteri biztos asszonyhoz intézek néhány kérdést, szeretnék csak egy rövid esemény 
erejéig visszatérni arra, amit Baráth képviselőtársam mondott, így például ugye, értékek az 
anyasággal kapcsolatban.  

Tavaly volt szerencsém részt venni egy konferencián, nemzetközi konferencián, 
francofon konferencia volt, csak nők, ennek ez volt a célja többek közt. Elnök asszony is ott 
volt velem, és rajtunk kívül még jó pár képviselő asszony. Beszélgettünk a családtámogatási 
rendszerről, a magyar családrendszerről, stb. Én úgy automatikusan mondtam, hogy a 
gyerekek, és hogy tudjuk ellátni őket, milyen támogatási rendszer van. Ott a külföldi 
asszonytársak, hogy így mondjam – elnézést a kifejezésért – azok szabályosan lerohantak 
engem, hogy mit képzelek én, hogy úgy merem meghatározni egy nő milyenségét vagy 
létezését, hogy az anyasággal, a vállalt gyermekek számával kapcsolatban is. Nem csak én 
ültem ott lemeredve, hanem a konzervatív képviselőtársam, hölgytársaim, mert számunkra 
nekünk, magyaroknak a család az egyébként a gyermekekkel is nem csak egy nőt, hanem 
mindannyiunkat jelenti, azt hiszem egy család, a gyermekek száma nagyon megerősít, hiszem 
3 gyermek a magyar népmesében, stb., stb., tehát egész ősi gyökerekre nyúlik vissza. És ami 
számomra nagyon fájó volt és nagyon rosszulesett, hogy liberális hölgytársainktól még többet 
kaptunk, mint a külföldiektől, pont ezért, mert a gyermek fontosságát ki mertük hangsúlyozni. 
Nem azért, mert nagycsaládos édesanya vagyok, tehát én szeretném, ha az én gyermekeim is 
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nagycsaládos édesanyák, illetve édesapák lennének majd, mert ebben egyetértettünk mindig, 
hogy a demográfiai számokon javítani kell.  

És itt kanyarodnék vissza ahhoz, amit miniszteri biztos asszony is mondott. Én 
ismerem a jelentését, és mi most már jó pár hónapja – nem is tudom hány hónapja, de jó 
régóta – együtt dolgozunk, és figyelemmel tudom kísérni az ő munkáját, illetve mindig 
kapom a friss információkat. Az, hogy a mutatók már ennyit javultak, mutatja azt is, hogy jó 
helyen indultunk el. Egyike voltam azoknak a képviselőknek, akik szorgalmazták a miniszteri 
biztosi poszt létrehozását, és vizsgálandó ugye, hogy mi nők, függetlenül életkortól, hol 
tudunk elhelyezkedni a munkaerő-piaci rendszerben. 

Ami most így kicsit kimaradt, és erre szeretnék egy rövid kitérőt tenni. A lifelong 
learning, ami majd minden beszélgetésünkben elhangzik, hogy a piac kihívásaihoz 
folyamatosan igazodni kell; gondolok itt a munkaerőpiacra főleg, független magánszféra, 
közszféra, tehát ki, hol dolgozik éppen; és erre a kihívásokhoz való igazodásnak nagyon jó 
lehetősége az élethosszig való tanulás, amire például többek közt lehetőséget ad a 
családtámogatási rendszer, például a hároméves gyes.  

A saját példámon tudnám megindokolni. Én például úgy szereztem posztgraduális 
képzést, úgy végeztem el a másoddiplomát, hogy a harmadik gyermekemmel otthon voltam, 
és nem – elnézést a kifejezésért – szétuntam magam. Mondjuk, nagycsalád mellett amúgy sem 
lehet unatkozni, meg egy gyerek mellett sem lehet egyébként unatkozni, hanem úgy 
gondoltam, hogy a férjemmel együttműködve, a családi munkamegosztást nagyszerűen 
alkalmazva, hogy még lehet továbbtanulni, hiszen például a közszférában nagyon sok helyen 
ott a kreditrendszer, aminél ötévenként bizonyos kreditpontot vagy követelményrendszert 
teljesíteni kell, mert egyébként ugye, nem lehet azt a munkakört vagy feladatot úgy ellátni, 
mint e nélkül. És itt még lehetne egy kicsit több lehetőség, úgy gondolom, hogy itt még 
vannak kihasználatlan erőforrások olyan szempontból, hogy ha ezt jobban hangsúlyoznánk, 
nagyobb hangsúlyt kapna. Hiszen ugye, eleve az a hölgy – de itt természetesen nem csak a 
nőkre gondolok, mert a férfiakra ugyanúgy érvényes lehet, de most ugye, a nőkről van szó –, 
tehát az az adott nő, édesanya, vagy akár nagymama, amíg otthon van a gyermekeivel vagy az 
unokáira vigyáz, hiszen ugye, erre is van már lehetőség, ha tudja magát továbbképezni, akkor 
sokkal kisebb esélye van annak, hogy a munkaerőpiacról kiszorul, mert piacképes mindig a 
tudása és továbbképzi magát.  

És itt nemcsak a szakirányú továbbképzésekre gondolok, hanem akár egy másik 
szakma megszerzésére is, hiszen minden lehetőség erre adott. Úgyhogy Baráth 
képviselőtársamnak a demográfia a fő vesszőparipája, nekem meg ugye, a társadalmi 
szemléletváltás bizonyos szempontokból. Tehát itt nagyon fontos küldetésed van abban is, 
meg mindannyiunknak, hogy ezt minél szélesebb körben, társadalmi szinten hangsúlyozzuk 
minden lehetőséget igénybe véve, hogy tanulni soha nem késő. Akár a gyermek mellett még 
egy diplomát, vagy akár az első diplomát is meg lehet szerezni, vagy lehet még szerezni két-
három végzettséget, bármit, úgyhogy én ehhez kívánok a továbbiakban még jó munkát. 
Esetleg, ha erre szeretnél válaszolni, azt megköszönöm.  

 
SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): A jelentésem 

egy másik grafikonját vetítettem ki, ez a grafikon a 2009-es lifelong learning aktivitás és a 
foglalkoztatási ráta összefüggését mutatja; vízszintesen van a foglalkoztatási ráta, 
függőlegesen a lifelong learning aktivitás. Ezt az aktivitást úgy méri a KSH, hogy a 
megkérdezéskor a megkérdezettnek azt a kérdést teszi fel, hogy az elmúlt négy hétben 
bármilyen típusú tanulási aktivitást végzett-e, mert muszáj iskolába járni. Ez lehet 1-2 órás 
munkahelyi kis képzés, vagy bármi igazából, tehát formális is, ami papírral végződik, és nem 
formális is természetesen. Magyarország ez a piros rombusz itt lent a sarokban. A 
foglalkoztatási ráta is alacsony és a lifelong learning aktivitásunk is; 2,7 ember mondta 100-
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ból, hogy igen, végzett ilyet, azért ez elég megdöbbentő. Dániában 30 fölötti, a foglalkoztatási 
rátájuk is a másik végén van a diának igazából, Hollandia is, tehát abszolút látható, hogy a 
kettő között, az előbb említettem, hogy a pöttysort fel tudjuk rajzolni, az meg csak azt jelenti, 
hogy korrelációban. De én megvizsgáltam, szignifikáns, tehát biztos, nem bizonytalan, teljes 
biztonságú összefüggés van, és ugye, a korreláció az együttműködés mértékét szokták mérni, 
0,7 fölötti a korreláció, a társadalmi vizsgálatoknál a 0,7 fölötti korreláció már a nagyon erős 
korrelációt jelenti.  

Ez ugye, azt jelenti nagyon konkrétra fordítva, hogy ha megadjuk a lehetőséget arra, 
hogy bármilyen típusú képzésen – akár informálisan otthon –, tehát valamilyen módon részt 
vegyünk felnőttként is a lifelong learning, az egész életen át tanuló tanulás folyamataiba, 
akkor megmarad a problémamegoldó készségünk, akkor megmaradnak azok a kompetenciák, 
amik a foglalkoztathatósághoz kellenek, és akkor bent tudunk maradni a munkaerőpiacon. És 
azok tudnak válság, változás idején reagálni, azok a munkavállalók tudnak úgy reagálni a 
változásokra, akár a válságra, akiknél ezek a foglalkoztathatósági kompetenciák megvannak. 
Tehát nemcsak a diplománk, a pecsét marad meg a papíron, hanem megmarad az a tudásunk 
is, hogy amikor változik valami, azt nem csapásként érzékeljük vagy kényszerként, hanem azt 
próbáljuk úgy felfogni, hogy arra reagálunk, és akkor azzal együtt fogunk tovább a 
megváltozott körülmények között élni, tegyük fel.  

Ez a lifelong learning. Én miniszteri biztosi kinevezésem előtt erről a területről jöttem, 
tudásmenedzsmenttel, lifelong learning-el és a foglalkoztathatósággal foglalkoztam, nekem 
szívem szerint a legérdekesebb területek egyike. És ami nagyon fontos, foglalkoztathatóságról 
többen beszélnek az Unióban, és egyre többen a foglalkoztathatóságot már nem egészségügyi 
problémának tekintik elsődlegesen, hanem lifelong learning problémának, tanulási 
problémának. Mert már csak akkor leszünk egészségi problémák miatt nem foglalkoztathatók, 
akkor alakul ez ki, akkor válik egészségügyi problémává, amikor nem oldjuk meg még előtte, 
amikor még bent vagyunk valamilyen képzéssel továbbképzéssel, fejlesztéssel, mentorálással, 
vagy bármi egyéb olyan eszközzel, amit ez jelent. 

És nagyon fontos hangsúlyozni itt, hogy Magyarországon az EMMI a 
foglalkoztatásbővítő programjait akár megváltozott munkaképességűekről, akár rehabilitáció 
alatt lévőkről van szó, akár aluliskolázottakról van szó, minden programját úgy indítja, hogy 
van benne foglalkoztatás, vagy van benne lifelong learning modul és képzés vagy mentorálás. 
A mi államtitkárságunk TÁMOP fejlesztési pályázatainak nagyon-nagyon nagy részében – 
úgy tudom, hogy mindegyikben, erre a kérdésre így nem készültem, de utána tudok nézni, de 
hogy nagyon nagy részében az biztos – van lehetőség lifelong learning aktivitást is betenni a 
projektekbe. Azok is több pontot elérők, akik ezeket beteszik igazából, és ez lehet mentorálás 
is, lehet képzés is. Tehát nagyon hangsúlyozni kell a foglalkoztatás esetében ezekre a 
területekre, hogy a foglalkoztathatóság megtartása az egy munkahelyen belül maradás 
alapfeltétele.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Még egy viszonreagálásra megadom a szót Baráth 

Zsoltnak, és akkor nekem is lenne egy pár mondatom a végén.  
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm szépen. Kihasználva az alkalmat, egy gyors 

kérdést szeretnék feltenni. Most itt mindannyian ismerjük azokat a társadalom struktúrákat, 
azokat a társadalom-szerkezeti, és például a nők munkaerő-piaci foglalkoztatásával való 
összefüggéseit, meg a világtrendeknek a beékelődését. Amiről tulajdonképpen egy szó nem 
hangzott el ezen a mai beszélgetésen, és erre lennék én kíváncsi mindenkitől, Varga Lászlótól 
is, meg a hölgyektől is, ez az emancipáció. Ez egy nagyon régi csúnya szó, nekem erről 
megint egy másik dolog jut eszembe, mellesleg.  
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És itt szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mi arról a véleményük, hogy lehetne-e 
olyan feltételeket teremteni, akár mondjuk Magyarországon a közeljövőben, és lehetne-e ezen 
akár politikai vállalás vagy akár bármilyen ideológiai szintű vállalás is – akár mondjuk ennek 
a kormánynak vagy a következőnek –, hogy elfelejteni ezt az emancipációt, mert minden baj 
onnan származott megítélésem szerint. És olyan középkori struktúrát vagy helyzetet teremteni 
– idézőjelben a „középkorit”, nem a sötét középkorra gondolok, vagy ezeréves helyzeteket 
visszaállítani – amikor is a nők munkahelyen nem dolgoztak, és nem okozott gondot az, hogy 
hogyan neveljék a gyerekeket, nem okozott gondot a családban ezek az egyenjogúsítások, 
meg minden, hogy ki hogyan álljon ehhez. Felmerül-e esetleg valakiben, és akkor erre várnék 
egy gyors választ, hogy milyen lehetőséget látnának abban, hogy esetleg a nőket 
visszahelyezni a saját szerepükbe. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Erre nem tudom megállni, hogy ne szóljak. (Baráth Zsolt: Provokatív kérdés 

volt.) Azt látom. Szóval ez itt a probléma, szerintem ez a nyugodt bizottsági ülés most 
pontosan azt az irányt mutatta meg, hogy igenis lehet elismerni, vagy lehet igényelni, hogy 
még többet, meg még többet. De azért úgy gondolom, hogy MSZP-s képviselőtársam is érzi, 
hogy az irány azért nem rossz, és van egy tendencia, amire rá lehet ülni, és bizony ennek a 
gazdasági alapja is megvan, lehet erre irigykedni.  

De viszont ebben a női kérdésben borzasztóan fontos, hogy nekünk most nem szabad 
és nem is kell döntenünk, hogy fakanál vagy munka, mert erre a tendenciára, vagy erre a 
szemléletmódra építette rá egyébként az elődpárt, az MSZMP elődpártja, amikor csak otthon 
lehettek a nők; az én nagymamám varrónő volt, és egyetemen szeretett volna tanulni, és 
egyszerűen nem tudott. Azt a teljes traktor szemléletmódot, hogy hathetes gyerek után is 
vissza a traktorra és csak a munka és csak a munka. Semmi mástól, állítom, hogy nem 
szabadította meg a nőket ez, tehát se a háztartási munkától, se a főnöknek való megfeleléstől, 
kizárólag a gyerekeiktől szabadultak meg.  

Tehát itt most nem a szülésről való visszatérésen van a hangsúly, én úgy érzem, hanem 
a gyereknevelésről, illetve arról nem lehet visszatérni, mert az egy állapot. És ezt én 
mondhatom most már 6 felnőtt gyerekkel a hátam mögött és egy kiskorúval, hogy ennek 
nincs vége, tehát a társadalomnak úgy kell felépülni, és úgy kell sok szinten és sok sugárban a 
lehetőségeket kínálni a nők és a családok számára, hiszen a nők is különböző típusúak. 
Például az én férjem nem szeretett volna a közéletben szerepet vállalni, holott ízig-vérig 
férfias családfő a családban, de különbözőek vagyunk. Tehát igenis van, ahol van 4 
nagyszülő, van, ahol egy sincs, tehát borzasztóan sokfélék vagyunk mi nők is, mások a 
vágyaink, mások a háttereink, de mindenki számára igenis kínáljon lehetőséget. Egyetlen 
fókuszpont legyen a gyermek, mert az viszont, és ha itt most az emancipáció – nem is 
szeretem ezt a szót, mert ez egy mondvacsinált – tényleg provokatív fogalom, de a 
gyermekneveléshez biztos kell egy úgymond befogadó készség. Tehát túl azon, hogy az 
ember megszervezi logisztikailag a napját – hogy ki vigyáz kire, mikor, merre meddig, 
honnan rohanok, ki vásárol, ki tanul a gyerekkel – kell lenni egy bizonyos fajta pozitív 
üresség, ami befogadó készséget jelent, mert meg is hallgatom azt a gyereket. És ez főleg a 
kamaszkorban borzasztóan fontos, hogy fel is fogjam, hogy mit mondott, mit mesélt, hol tart, 
kik a barátai.  

Tehát ehhez is a rugalmas munkaerőpiac, illetve az a fajta tendencia vagy szándék 
kell, hogy segítse a családokat, és akkor nem kell kenyértörésre vinni, hogy most ki marad a 
fakanálnál és ki csak dolgozik, hanem egy ilyen folyamatos dinamizmusban, és az az igazi 
magyar családbarát szemléletmód, ami bennünk van. Tehát ezt igazán inkább tanulják el 
tőlünk mások, mint az, hogy mi vegyünk át különböző modelleket, ezt mi ki tudjuk alakítani, 
és szerintem ebben nagyon jó úton vagyunk.  
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Én sem szeretném szaporítani a szót, és akkor Gabinak megadom a szót és utána 
természetesen Varga Lászlónak.  

 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Röviden, mert Monika gyakorlatilag 

nagyon jól összefoglalta az egésznek a lényegét. Én úgy gondolom, hogy akik mi itt vagyunk, 
egyikünk sem emanci, ahogy régebben neveztük. Viszont mit jelent az, hogy emancipáció 
vagy egyenjogúság, vagy, hogy kinek hol a szerepe. Egyet nem lehet kétségbe vonni, 
gyermeket szülni a nő tud, viszont ahhoz, hogy legyen gyermek, ahhoz kell a férfi, ketten 
tudják felnevelni szerencsés esetben. Vagyok már annyi idős, hogy az életemből jó pár példát 
tudnék venni, illetve sok mindent megéltem már. A férjemnek nem esik le a karikagyűrű az 
újáról, ha éppen főz vagy vasal, attól ő még egy talpraesett, igen vonzó magyar férfi. Tehát az 
ő férfiassága semmilyen szinten nem csökken ettől, sőt mi több, a 8 éves kisfiamnak is 
teljesen természetes, hogy a családi munkamegosztás szempontjából neki is ki kell vennie a 
részét, amit otthon el kell végezni, akár port töröl agy bármi, de a két nagylányomnak is 
természetes, és egyik sem érzi úgy, hogy most bármilyen hátrány éri őt. Persze lázadoznak, 
főleg egy kiskamasz mindig lázadozik, annak az a dolga, de attól még az egyetemista 
nagylányom sem érzi úgy, hogy azért mert neki otthon időnként be kell állni a fakanál mögé, 
attól még ő nem kevesebb vagy nem több, ha a mentőautóban életet ment például az egyetemi 
gyakorlaton.  

Tehát ezt az emancipációt szerintem már felejtsük el, mert rég túlhaladott rajta a kor, 
én azt hiszem, hogy itt inkább jól működő családokról, felelős gyermekvállalásról és 
nevelésről legyen szó, és egymás kölcsönös tiszteletéről és megbecsüléséről, legyen az férfi, 
vagy nő, mert a kettő az egy egész. 

 
ELNÖK: És akkor még egy rövid reagálásra Varga Lászlónak megadom a szót. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Igyekszem röviden, mert nem gondolok hullámokat 

elindítani vele; lehet, hogy fogok, de akkor megpróbálom úgy megfogalmazni. 
Én igyekeztem vigyázni az első reakciómban is, hogy ne aktuálpolitizáljak, illetve ne 

utaljak olyan dolgokra, amik a kormány, vagy a jelenlegi politika közvetlen nagypolitikai 
ügyeire utal, de azért azt határozottan szeretném leszögezni, hogy itt nem is értem, hogy 
milyen irigykedésről beszél elnök asszony. Szerintem mélyen igazságtalan 
társadalompolitikája van a kormánynak, gazdaságilag semmi nem indokolja és nem is igazolja 
azt, ami történik, ez így általánosan; hiszen recesszió van, az ember és ember közötti 
különbségek nőnek, társadalmi csoportok tömegei szakadnak le, ezt nem észrevenni, szóval 
én nem vagyok erre irigy, ezt nagyon őszintén mondom magának, sőt mélyen elítélem ezt a 
politikát, fogunk ezen változtatni, nem probléma.  

De most egyébként egy konkrét kérdésben vagyunk itt, ugye, népesedéspolitika. 
Énszerintem kívánatos is volna, hogy amúgy olyan alapirányok legyenek ebben a tekintetben 
– és nyilván ez összefügg a nők munkaerő-piaci helyzetével –, amelyek kormányokon 
átívelően folytatódhatnak, mert az valóban nem jó szerintem, ha a kormányzati ciklusok 
között csaponganak ezek az ügyek, mindenki másban látja a jót, más irányokat határoz meg. 
Ez az ide megyünk, oda megyünk, ez lehet, hogy az egy helyben topogásunkat hozza ki a 
végén, ez nyilván nem kívánatos. Tehát azt tudom mondani, hogy azokat az irányokat, amik 
kutatásokon alapszanak, európai uniós tapasztalatokon, bármiken, ezeket nyilván egyébként 
egy baloldali kormány is tovább szándékszik majd vinni, szerintem ez legyen tiszta sor. 

Azt gondolom egyébként – és akkor ez válasz erre a számomra értelmezhetetlen 
emancipáció felvetésre –, hogy én a családról nagyon sok mindenben gondolok hasonlót, mint 
önök egyébként ebben a bizottságban, és nagyon hasonlóan szoros talán a felfogásom az én 
szeretteimhez, meg a közvetlen környezetemhez, azonban nem gondolom azt egyébként, hogy 
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valami elvárt politika részévé kéne tenni az én életfelfogásomat és család felfogásomat ebben 
a tekintetben. Hiszen annyira személyes meggyőződéséhez tartozik mindenkinek az, hogy ő 
hogy gondolja a mindennapi életét, élettársi közösségben, milyen az ő egyébként szexuális 
felfogása – most ezt gyorsan ide az asztalra téve –, ez szerintem teljesen a magánélethez 
tartozik.  

Szerintem az lehet a feladata a politikának ebben a tekintetben, hogy a társadalom 
számára a népesedéspolitika, tehát a demográfiai kérdések megoldása számára olyan 
javaslatokat tegyen le az asztalhoz, ami boldog családi életet biztosíthat a lehető legszélesebb 
körben, ebben az országban. Énnekem van erről egy felfogásom, gondolom önöknek is 
egyesével, mint embereknek, én nem gondolom, hogy ebben az ilyen oktrojált megoldások 
lennének a jók, mindenképpen a konzultáció, a társadalmi párbeszéd, szóval ezekben látom én 
az utakat. Amikor ezeket nagyon erőltetve akarjuk, az szerintem sosem jó, mert nyilván 
nagyon sok minden mást is elmondhatnánk. Jó dolog egyrészről, hogy egyfajta 
adókedvezmény is támogathatja a családokat. Ahogy ez most kinéz, arról nekem teljesen más 
a véleményem, és ugyanazt a költségvetési forrást teljesen máshogy javasolnám elkölteni, ha 
ebben most éppen nekünk lenne kétharmadunk, vagy mi kormányoznánk. Ezek már 
egyébként azt gondolom, hogy olyan eltérések, amelyek majd egyébként bizonyítást fognak 
nyerni szerintem ’14 után nyilván, majd meg fogja ezt látni mindenki.  

De egy szó, mint száz, amik ma elhangzottak, és ez a lényeg szerintem, azok olyan 
szakkérdések, amik a nagypolitikai irányvonalaktól függetlenül is csinálhatóak, és 
kormányzati ciklusokon túlívelően szerintem nagyon sok minden folytatásra érdemes, meg 
eddig is voltak dolgok benne.  

A konkrét, jobbikos képviselőtársam általi felvetésre meg csak annyit – ezt jó, hogy 
nem hallotta szerintem a feleségem –, ebben meg hasonlóan gondolkodunk, és ez is szerintem 
egy olyan szinten determinált elvárás egy családmodell kapcsán minden magyar 
állampolgárral szemben, ami maximálisan visszautasítandó szerintem, és a nők rendelkezési 
jogával semmiképpen nem találkozik. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Jó. Én meg úgy érzem, hogy azért nem baj, ha egy kormányzatnak igenis, 

aki felelős 10 vagy 15 millió ember jövőképéért, van egy értékrendje, ezt csak szeretném 
megjegyezni, egyáltalán nem baj, jó lenne, ha a másik oldalról is lenne. Egyébként van mire 
irigykedni, mert amit átvettünk, ahhoz képest sokkal rosszabbul kéne állnunk, de most ebbe 
tényleg nem megyek bele. 

Szeretném megadni a lehetőséget Szalai Piroska miniszteri biztos asszonynak, hogy 
összegezze, illetve reagáljon még a végén. Köszönöm.  

 
SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igazából itt az 

előbb szó volt arról, hogy mi az, ami közös értéknek tekintendő, mi az, ami közös alapnak 
tekinthető, én az egész munkámhoz úgy álltam hozzá. Műszaki menedzsment mérnökként 
kaptam az első diplomámat, projektekkel foglalkoztam világéletemben, humán projektekkel. 
A projekt arról szól, hogy meg kell mondani, hogy hol vagyunk, mit akarunk elérni és mely 
utakon. Mindig sok alternatíva van. Na most, ott tartunk, hogy a „hol vagyunkat” remélem az 
elmúlt félévben sikerült úgy megfogalmazni, hogy ez már tényleg objektív, és tényleg 
célzottan lehet fejlesztéseket indítani a hiányterületekről, és meg tudjuk mondani az 
erősségeket. A spotot nem akármiért fűztem bele ebbe a nagyon – én a lehető legrövidebb 
helyzetfelmérést próbáltam készíteni, elnézést, ha hosszúra sikeredett (Baráth Zsolt: Semmi 
baj.) – számok nélkül meg nehéz megszólalnom, merthogy az a múltam igazából.   

Tehát a spotot azért tettem bele, hogy látható legyen, hogy a magyar munkaerőpiac 
összességében lehet, hogy azt mutatja, hogy a női foglalkoztatás alacsony, sőt biztos, 
abszolút, nemhogy azt mutatja, alacsony a magyar női foglalkoztatás. Az Európai Unióban két 
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vagy három ország, körülbelül a görögök, olaszok, máltaiak vannak mögöttünk. Most már 
reméljük, hogy a második negyedévben mindenféleképpen egyet előbbre léptünk, a 
harmadikban is remélem még egyet előre fogunk lépni. És remélem, ez azt fogja jelenteni – 
azért mondom, hogy remélem, mert nem ismertek még az Európai Unió számai, de szakmai 
területeken úgy látom, hogy nagyjából milyen számok várhatók a harmadik negyedévről – 
hogy ha a második, harmadik negyedévben és a negyedikben is folytatódik a folyamat, hogy 
akkor ebben az egész esztendőben végre már kimozdulunk a számok által mutatott gödör 
aljáról. Ez az egyik. 

A másik. Franciaország azért tud eredményesebb lenne családpolitika tekintetében, 
mert ott ugyanúgy csinálják már jó régóta. Ott bizonyos alapdolgokat folyamatosan, nem 
ciklusonként változtatva, folyamatosan hasonlóan kezelnek. Ha ilyet sikerül kialakítani, azt 
gondolom, nagyobb esély van arra, hogy a változtatások, a projektek, az elindított fejlesztések 
ki tudjanak futni. Családok esetében munkaerőpiac, foglalkoztatás esetében egy, két, három, 
négy év alatt el lehet indítani folyamatokat, de akkor fog ez beágyazódni társadalmi szinten, 
ha négy év után nem szakadnak meg a folyamatok, egyértelmű, hanem továbbvisszük ezeket 
mindenféleképp. 

A harmadik. Én az egész munkámat megpróbálom úgy végezni, hogy konkrét 
számadatokból indítok fejlesztéseket konkrét számadatok felé és a lehető legnagyobb 
sokaságra terjedjen ki a dolog, tehát megpróbálok olyan objektív folyamatokat meghatározni, 
amennyire azt csak lehet, és most a következő mondatom viszont nem lehet objektív. Nekem 
nagyon kedvenc területem a történelem, és a magyar történelemben számos olyan nő van, aki 
akár menedzsmentként, női menedzsmentként hihetetlen nagyot alkotott és máig érzékelhető. 
Kanizsai Orsikám vidékfejlesztési menedzsmentjét nézzék meg Nyugat-Dunántúlon, még pár 
dolgot láthatnak, és több ilyet lehetne mondani. Aztán a magyar történelemben – nem ilyen 
messzire visszanyúlva, nem biztos, hogy nevekhez köthetően – mondjuk mindenkinek a 
családjában biztos érzékelhető, hogy lehet, hogy a nagyanyámnak vagy a dédnagyanyámnak 
még nem volt munkahelye, meg nem volt adószáma, de hogy dolgozott a gyerekek 
felnevelése mellett az biztos. És úgy dolgozott, hogy ő hozzájárult azzal a család anyagi 
biztonságához is. Ugyanezt szeretnénk most is, hogy a nők hozzá tudjanak járulni az anyagi 
biztonsághoz azért, hogy a férfiaknak 40 évesen ne kelljen kihullani a munkaerőpiacról. 
Nagyon rossz, tehát meredeken zuhannak a fiúk 40 év után a foglalkoztatási rátában. Nekem 
ugyan nem feladatom ezzel foglalkozni, és azért nem gondoltam, hogy a bizottsági 
beszámolómba ezt belekötöm, de hogy a kettő összefügg az biztos, és ketten együtt tudunk 
szinergikusan többet. Nekem fiam van, férjem van, és mi hárman együtt szeretnénk a 
következő időszakban is – a megbízatásom utáni időszakban is – működni, remélem, 
megtehetjük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én meg csak azt kívánom, hogy még nagyon sokáig tevékenykedhessen 

miniszteri biztos asszony körünkben, az se baj, ha értékrendek alapján, de a profizmusát 
viszont külön tisztelem és köszönöm. És mindenkinek, aki ezen albizottsági ülés 
létrehozásában bármilyen szervezési részt vállalt, köszönöm, és azt ígérem, hogy az 
albizottsági ülések sűrűségével is finomítani fogjuk ezt a műhelymunkát, ami a családok 
jövőképével kapcsolatos.  

Ezt a napirendi pontot, ami a meghívóban szerepelt, lezárom, és akkor az egyebek 
napirendi pontban van lehetőség kérdezni. 

Egyebek 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Nem tudom, hogy a megbízatása meddig tart, 
március végi időpontot emlegetett; mondjuk ezt szokták azért hosszabbítgatni, ezt önök 
tudják. 
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SZALAI PIROSKA miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Miniszter úr, 

csak a miniszter úr tudja. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Csak azt mondanám, hogy amíg még a megbízatása 

tart, én örülnék neki, ha még beszámolna erről a témáról, nem tudom, esetleg március vége 
fele. 

 
ELNÖK: Így lesz, még korábban is. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Azért nagyon-nagyon közel nem érdemes, mert sok 

minden fog változni. 
 
ELNÖK: Naprakészen fogjuk tájékoztatni a bizottságot.  
Köszönöm szépen a jelenlétet mindenkinek. 

 
SZALAI PIROSKA miniszteri biztos: Én is köszönöm.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 47 perc) 
  

Rónaszékiné Keresztes 
Monika 

az albizottság elnöke 
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