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Sikeres vagy-e?

• A siker változó megfogalmazása súlyos elvárásokat helyez a szülőkre, elsősorban 
még mindig az anyákra

• Rövid és hosszútávú várakozások ellentmondásban vannak az egyén és a 
társadalom életében is: értékes, maradandó sikerhez idő szükséges, de a gyors 
siker az elvárás

• Nehéz segítséget kérni, mert az a sikertelenség bizonyítéka
• Az állam segítség helyett megkérdőjelezi a szülő alkalmasságát
• Nincsenek széles körben elérhető támogató szolgáltatások, csak sok pénzért
• A gyermeknevelés önálló mutatvánnyá vált, a szülő önértékelését alapjaiban 

kérdőjelezi meg a gyerekével kapcsolatban megélt siker vagy kudarc
• Az individualizáció szembemegy a közösségi szocializációval, mivel csak egyéni 

sikert ismer el az érvényes sikerparadigma



Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok?
• Közgazdasági fogalmak: hasznosság és költség

• Gyermekvállalás hasznossága és költsége 
• Egyén számára
• Társadalom számára
• Kettő közötti feszültség: a gyermekvállalás költsége a jelenben az egyén számára jelentkezik, a hasznosság a társadalom és az egyén 

számára is később jelentkezik

• A jövőbeli hasznokat az emberi annál kevésbé akarja/képes értékelni, minél hosszabb az időtáv – azaz leértékeljük a 
jövőbeli hasznokat

• Bizonytalan hasznok
• Bizonytalan, hogy ki fogja élvezni ezt a hasznot

• A jövőbeli költséget is erősebben bagatellizáljuk (diszkontáljuk)

• A jelenbeli költség jobban fáj – ezért muszáj csökkenteni, ha azt akarjuk, hogy a gyermekvállalás vonzóbb legyen

• A pénzbeli költségeket az újraelosztással, átfogó rendszerek működtetésével részben társadalmasítjuk (miközben tudjuk: 
az időskorúaknak nagyobb mértékű az újraelosztásból származó jövedelme, mint a gyermekes családoknak)

• A nem pénzbeli költségek, illetve elmaradt jövedelmek (hasznok) okozzák a gyermekvállalás elutasításának növekedését



Szülő

Politika Gazdaság

Társadalom

A szülők felé sok irányból érkeznek külső elvárások



Szülő

Politika Gazdaság

Társadalom

-Gyermekvállalás
-Gondoskodás
-Lakhatás biztosítása
-Óvodai, iskolai részvétel
-Finanszírozás saját munkával
-Erkölcsi nevelés
-Egész családok megléte
-Egészséges szülők
-Egészséges gyermekek
-„Úgy legyen gyereke, mintha nem 
dolgozna”

A politikai szféra elvárásai



Szülő

Politika Gazdaság

Társadalom

Elvárások: 
-Humán tőke rendelkezésre állása
-Humán tőke újratermelése
-Humán tőke bővített újratermelés 
(magasabb szintű oktatás)
-Rugalmasság
-A gyermekkel kapcsolatos teendőket 
oldja meg maga
-Az előre nem látható eseményeket is 
oldja meg
-„Úgy dolgozzon, mintha nem lenne 
gyereke”

-Fogyasszon!!!
-Fizessen!!!
-Legyen tökéletes („Nincs idő a 
fejfájásra”)

A gazdasági szféra elvárásai



Szülő

Politika Gazdaság

Társadalom

Elvárások: 
-Legyen sikeres és tökéletes
-Legyen gyorsan sikeres
-A gyerekek is legyenek sikeresek
-Egyéni sikereket érjen el
-Állandóan legyen sikeres
-Ne kérjen segítséget 
-Segítséget kérni = kudarc
-A siker kritériumát a társadalom 
akarja meghatározni
-A közösségi média ambivalens 
módon értékeli a sikereket

A társadalom elvárásai



Milyen segítséget adnak?

- Törvényi védelem
- Családtámogatások
- Közoktatás
- Egészségügyi ellátás
- CSOK (hitelek)
- Autóvásárlás, stb.

- Munkalehetőség és 
fizetés

- CSR tevékenységek

- Szűkebb család 
együttműködése

- Civil szervezetek 
szolgáltatásai

- Egyházak tevékenysége
- Lakóközösségek

Normatív módon 
VAGY

változó mértékben és/vagy 
bizonyos célcsoportok 

számára

Változó mértékben
Esetlegesen

Egyedi módon, 
nem rendszerszerűen, 
nem kiszámíthatóan, 

nem mindenhol
nem mindenkinek

Politika Gazdaság Társadalom



Milyen hasznuk van a gyermekvállalásból?

- Szavazatok
- Adóbevételek 

- Munkaerő
- Fogyasztó

- Fennmaradás
- Idősekről való gondoskodás

Rövid távon Hosszú távon
Ill. rövid távon Hosszú távon

Politika Gazdaság Társadalom



Komplex

Kísérlet
Értelmezés
Megoldás

Előbukkanó megoldás

Bonyolult 
(megismerhető)

Értelmezés
Elemzés

Megoldás

Jó gyakorlat

Kaotikus

Gyors beavatkozás
Értelmezés
Megoldás

Új gyakorlat

Egyszerű (ismert)

Értelmezés
Kategorizálás

Megoldás

Legjobb gyakorlat

Zűrzavar

Rutinszerű
megoldások

Sztenderd 
működési eljárások 

(automatizmus)

Eljárásrendek

Technikai 
szakértelem 

szükséges

Rugalmas 
beavatkozások a 

felbukkanó
jelenségekre

Technikai 
szakértelem 

elégtelen

Gyors cselekvés

Cél a kontroll 
megszerzése

Igazi problémát 
nem ismerjük

A komplex probléma kezelésére összetett megoldások 
kellenek, nem elegendő a meglévők modernizálása (Cynefin 
keretrendszer)


