
AZ  ÉLETFA  CSALÁDSEGÍTŐ  EGYESÜLET  TAGJAINAK KÖZÖS  BEADVÁNYA 

Az Egyesületről 

Az Életfa Családsegítő Egyesület Kolozsváron müködtet több olyan klubot (Várandósok és 
Kisbabások Klubja, Kismama klub, Egyszülős családok klubja, Nagycsaládosok klubja) amelynek tagjai 
leendő és aktív szülők, akik a mindennapokban a kismamaság, gyereknevelés különféle jogi problémáival is 
szembesülnek. E megkereséssel próbáljuk meg jelenlegi kérdéseinket, gondjainkat és főleg kéréseinket 
azokhoz eljuttatni, akik ebben a témában segíteni tudnak, kéréseink megoldásában szerepet vállalnak. 

Mint ismeretes az érvényben levő rendszer szerint gyereknevelési szabadságban részesülnek 
mindazok a szülők, akik a társadalombiztosítás tagjai, azaz az anya (indokolt esetben az apa is) a szülést 
megelőző 12 hónapban (legalább tíz hónapon át) - fizette a tb- járulékot. A gyereknevelési szabadság 
időtartama két év az egészséges, három év a fogyatékos gyermekek esetében. Azok a személyek, akik nem 
teljesítik az említett feltételeket (jövedelmi adó, tb- és eb- járulék befizetése), csupán a kétmillió lejes 
családi pótlékban részesülnek arra az időre, amíg a gyerek betölti a második, a fogyatékkal született gyerek 
a harmadik életévét. Az az anya, aki munkát vállal, illetve újra elfoglalja a munkahelyét, egy 300 lejes 
gyereknevelési támogatást kap. (Csak az első három gyerek után jogosultak az anyák a szóban forgó 
támogatásra).  

Észrevételeink 

Több szempontból is hátrányosan megkülönböztetőnek tartjuk a jelenlegi  családoknak nyújtott 
gyereknevelési támogatási rendszert.  

A jelenlegi gyereknevelési támogatást nyújtó rendszer hátrányai:  

1. Nem vonatkozik azokra, akik nem tagjai a tb-nek vagy nem rendelkeznek a már említett 
társadalombiztosítási időszakkal.  

2.  Az érvényben levő rendszer korlátozza a gyerekek számát, hiszen az anya csak három 
gyerek után jogosult a segélyre, a nagycsaládosok hátrányba kerülnek emiatt. 

3.  Ikrek esetében nem  dupla, tripla, stb. a gyereknevelési támogatás összege, hanem szintén 
csak egyszeri juttatás jár. 

4. Továbbá azok számára, akiknek jóval nagyobb volt a keresetük, mint a 800, idéntől pedig 
600 lejes támogatás, előnyösebb lett volna a fizetésük alapján százalékban megállapított 
gyereknevelési juttatás, semmint a törvényben pontosan előírt összeg. Mivel a keresetük 
után jóval többet fizetnek a költségvetésbe,  nagyobb gyereknevelési támogatásra lennének 
jogosultak. A jogszabály meghatározott összeget állapít meg, emiatt anyagi megfontolásból 
sokan arra kényszerülnek, hogy már pár hónap után visszamenjenek dolgozni. Ilyen 
formában számukra nem előnyös a törvény, hiszen nem használhatják ki a kétéves 
gyereknevelési szabadságot, amely őket is megilletné.  

5. A vidéken élő, munkalehetőséget nem találó szülők esetében egyáltalán nem jelent 
semmilyen előnyt a törvény, nem ösztönzi a gyerekvállalást. (Erről az  államfő is tett 
említést egy nemzetközi demográfiai értekezleten, megemlítve, hogy első alkalommal fordul 
elő Romániában, hogy nagyobb a születési arány városon, mint vidéken.) 

6. A tanügyre a kollektív munkaszerződésnek egy sajátos változata érvényes, amely 
hátrányosan érinti a tanügyben dolgozókat, például az apák nem jogosultak a gyermekük 
születése után még tíz fizetett szabadnapra, ha elvégeztek egy gyermekgondozási 
tanfolyamot, míg más területeken dolgozók  élhetnek ezzel a lehetőséggel. 

 



 

Javaslataink, kéréseink 

1. A felvázoltak alapján jónak látnánk, ha bizonyos esetekben, mikor az anyák a gyermek 
kétéves kora alatt visszamennének dolgozni vagy munkát vállalnának, legyen lehetőségük 
csökkentett munkaidőben, ún. részmunkaidős foglalkoztatást választani,  ami számtalan 
előnnyel járna különösen a több gyermeket nevelő családok esetében. Jelenlegi 
helyzetünkben, ha az anya gyereknevelési segélyben részesül és valamilyen jogdíjas munkát 
végez pl. cikket ír és szülés után "hasznosítaná" alkotását nem fizethetik ki neki a jogdíjat. 

2. Családbarát munkahelyeket kérünk a gyakorlatban is, hiszen igen sok cég/munkáltató még 
mindig nem ismeri fel a családbarát szellemiség alkalmazásának előnyét  vagy pedig eléggé 
szűkösen értelmezi azt.(Egy példa: a német Prognos Intézet kikalkulálta, hogy egy 1500 főt 
foglalkoztató, átlagos német vállalat manapság évi több, mint 300 ezer eurót költ a rugalmas 
foglalkoztatási formák fenntartására, vagy vállalati gyermekintézmények működtetésére – de 
közel 400 ezer eurót takarít meg azáltal, hogy a nők sokkal hatékonyabban és nyugodtabban 
dolgoznak, hiszen össze tudják egyeztetni a szerepeiket. A nyereség kettős tehát, hiszen van 
egy pénzben kimutatható része is, de talán még nagyobb értéke van annak, hogy a 
munkahelyi hangulat jelentősen javul, ezáltal a cég munkaerő-piaci közkedveltsége is nő. 
Németországban különben is látványosan terjedőben van a családbarát szellemiség a 
munkáltatók között. Tipikus „újító” a Commerzbank – egyébként is a magasan képzett 
munkatársakat foglalkoztató pénzügyi szektor nagy cégei vállalták fel az úttörő szerepet -, 
ahol valamit tenni kívántak a csupán 6-7 év után visszatérő, a gyakorlatból kiesett, 
kétgyermekes fiatal anyukák okozta áldatlan állapot ellen. Kikerülve a még a Kohl-kormány 
hozta 3 éves gyereknevelési szabadság kötelező kiadását, felajánlják a fiatal női 
munkaerőnek a részmunkaidő lehetőségét és a vállalati bölcsőde szolgáltatásait, sőt, még ún. 
vállalati bébiszitter is igénybe vehető, vészhelyzet esetén reggel 6 órától este 10-ig. Mondani 
se kell, nagyon sikeres és költséghatékony a módszer, az anyukák gyorsan visszatérnek a 
munkába, és nem kell az újbóli betanításukkal bajlódni, s addig is hosszú évekre pótolni a 
kieső munkaerőt. A tapasztalat egyébként az, hogy ott igyekeznek jobban odafigyelni, ahol 
nehezebb jó munkaerőhöz jutni; illetve ahol a vezetői beosztásban levő nő hasonló 
szituációba kerül, így fogékonyabbá válnak a problémára.) 

3. Abban az esetben, ha az anya a kétéves szabadsága megszakítása során hamarabb 
visszamenne dolgozni, de akkor is, mikor a gyermek betölti a két évet, és az anya újra 
munkába áll, államilag nem megoldott gyermeke felügyelete, hiszen kevés a bölcsőde, ahol 
ellátnák a kisgyermekek gondozását, felügyeletét, s ezekben a bölcsődékben hiányzik a 
kisgyermek anyanyelven történő nevelése.  Ezért kérésünk az, hogy az állami bölcsődék 
körében alakítsanak ki  magyar anyanyelvű csoportokat is, ezáltal biztosítva 
kisgyermekeink megfelelő neveltetését. Legyen lehetőség az otthon alapú 
óvódák kialakítására is. 

4. Amennyiben nincs lehetőség megfelelő bölcsődék létrehozására, az anyának legyen 
lehetősége otthon maradni mindaddig amíg a gyermek nem lesz óvodás, vagy legalább 3 éves 
koráig, illetve legyen lehetősége csökkentett munkaidővel dolgozni. Erre az időszakra is 
kiterjedhetne a 200 lejes gyermekpénz.  

5. Kérjük, hogy a gyereknevelési támogatás összegét a kedvezményre jogosult megválaszthassa 
a következőképpen: vagy a jelenleg is előírt, pontosan meghatározott összeget igényelhetné 
(amely pillanatnyilag 600 lej), vagy kérné, hogy a keresetének a 85 százalékát jelentse a 
gyereknevelési juttatás, amelyet a jogosultságtól visszamenőleg számított 12 hónap fizetési 
átlaga alapján számolnának ki. Ezzel nem kerülnének hátrányos helyzetbe a kis jövedelműek 
sem, mert számukra megmaradna továbbra is a 600 lej, de ugyanakkor ösztönöznék a 
nagyobb jövedelemmel rendelkező szülőket.  



6. A három vagy annál több gyermeket nevelő családok esetében kérjük az adó- és egyéb 
kedvezmények (utazási, nyaralási, kulturális) bevezetését, továbbá a segélyek juttatását, 
szociális helyzettől függetlenül. 

7. Kérjük a főállású anyaság intézményének bevezetését (a főállású anyaság intézménye a 
társadalom számára nagy jelentőségű lehetne: az anyák heti néhány órában önkéntes munkát 
is végezhetnének, pl. drogmegelőzés meg különböző felvilágosítási programokban 
vehetnének részt, segítve ezáltal a pedagógusok munkáját) 

8. A középiskolát végző tanulók az érettségi letételéig kaphassák a gyermekpénzt. 
9. Kérjük, hogy a tanügyre vonatkozó kollektív munkaszerződést módosítsák olyan módon,  

hogy ne essenek el bizonyos jogoktól az e területen dolgozók. 

Mindezek alapján várjuk, hogy beadványunk észrevételei,  javaslatai és  kérései nemsokára a 
törvényhozók asztalán megvitatásra s elfogadásra kerüljenek. 

2008. április 30.         


