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A napközbeni gyermekellátás finanszírozásának lehetőségei

Az elmúlt évtizedben nemzetközi viszonylatban többen is foglalkoztak a kisgyermeknevelés 
és  -gondozás  finanszírozásának  kérdésével.  Az  alábbi  összefoglaló  három  jelentősebb 
tanulmányra támaszkodik (Kamerman, 2000; Cleveland and Krashinsky, 2003; OECD 2006)1, 
amelyek  az  OECD  Thematic  Review  of  Early  Childhood  Education  and  Care  Policy 
vizsgálathoz  („OECD  kisgyermekkori  nevelés  és  gondozás  szakpolitikájának  tematikus 
vizsgálata”, ezentúl röviden: OECD kisgyermekellátási vizsgálat) kapcsolódóan, nemzetközi 
összehasonlításban tekintették át – többek közt – az iskolás kor előtti korosztály napközbeni 
ellátásához kapcsolódó pénzügyi háttér biztosításának főbb kérdéseit és dilemmáit.

A  nemzetközi  szakirodalom  általában,  a  hivatkozott  három  tanulmány  pedig  konkrétan 
Kamerman  (2000)  alábbi  definícióját  alkalmazza  a  kisgyermeknevelésre  és  -gondozásra 
irányuló szakpolitikára:

„A kisgyermeknevelésre és -gondozásra vonatkozó szakpolitika keretébe tartoznak mindazok 
a  kormányzati  tevékenységek  és  intézkedések,  amelyek  célja  a  kisgyermeknevelés  és 
-gondozás  keresletének,  kínálatának  és  a  szolgáltatások  minőségének  befolyásolása.  Ezek 
lehetnek: 

• közszolgáltatások, 
• magán- és nonprofit szektor keretén belül ellátást nyújtók közvetett  vagy közvetlen 

támogatása (pl. pénzbeli támogatások, szerződések, adókedvezmények), illetve 
• szülők  közvetett  vagy  közvetlen  anyagi  támogatása  (pl.  hozzájárulás  az 

ellátások/szolgáltatások  díjának  kifizetéséhez,  adókedvezmények  a  költségek 
ellentételezése  érdekében,  pénzbeli  támogatások,  amelyek  lehetővé  teszik,  hogy  a 
szülő jövedelemkiesés nélkül maradhasson otthon kisgyermekével), valamint

• különböző szabályozások kialakítása és betartatása (Cleveland and Krashinsky, 2003).

A finanszírozás eszközei mindig szorosan kapcsolódnak egy adott ország szakpolitikájához. 

Cleveland  és  Krashinsky  (2003)  érvelése  szerint  a  kisgyermeknevelésre  és  -gondozásra 
vonatkozó szakpolitikáknak általában két fő céljuk van: forrásokat biztosítani a kisgyermekes 
családoknak  a  gyermekneveléshez,  valamint  védeni  és  szorgalmazni  a  közcélok 
érvényesülését a gyermeknevelésben és a családok működésében. Ugyan a családok többsége 
elkötelezetten  neveli  gyermekét,  de  ez  nem  jelenti  feltétlenül  azt,  hogy  a  társadalom 
szempontjából  ideális  megoldást  választják  pl.  a  gyermek  ellátásával  vagy  a  családtagok 
munkavállalásával  kapcsolatos  döntések  meghozatalakor.  A  kisgyermeknevelésre  és 
-gondozásra vonatkozó szakpolitikának tehát ösztönzőkkel és pénzbeli  támogatásokkal kell 
elősegítenie  a  gyermekek,  a  családok és  a  társadalom szempontjából  hosszú távú,  pozitív 
érdekek  érvényesülését.  Ebbe  a  körbe  tartozik  az  elérhető,  megfizethető,  jó  színvonalú 
intézményes kisgyermekellátás különböző formáinak a biztosítása is. 



Kormányzati mechanizmusok 

A  kormányzat  többféle,  az  intézményes  kisgyermekellátás  iránti  igényt  befolyásoló 
finanszírozási  mechanizmussal  élhet.  Ezeket  Cleveland  és  Krashinsky  (2003)  öt  főbb 
kategóriába sorolta:

• a gyermek ellátásához kapcsolódó szabadságok és juttatások – ideértve az anyasági, 
apasági,  szülői  gyermekgondozási  szabadságokat  (akár  fizetett,  akár  fizetés  nélküli 
ellátásokról van szó, illetve akár biztosított a visszatérés a munkahelyre, akár nem);

• közpénzből  biztosított  ellátások  –  ideértve  a  központi  kormányzati,  illetve 
önkormányzati  pénzből  közvetlenül  vagy  szerződéses  formában  fenntartott 
intézményeket,  amelyek  az  iskoláskornál  fiatalabb  gyermekek  részére  nyújtanak 
napközbeni  gondozást,  nevelést  (és  a  szülői  hozzájárulás  mértéke  minden  igénybe 
vevő család esetében alacsony);

• kínálati  oldali  támogatás  az  intézményes  kisgyermekellátást  nyújtók  részére  – 
működési  költség  támogatása,  az  ellátási  színvonal  javítását  célzó  támogatás, 
béremelésre  nyújtott  támogatás,  beruházási  és  felszerelési  célú  támogatás, 
adókedvezmény,  illetve  adócsökkentés  azoknak  a  szolgáltatásoknak,  amelyek 
egyébként adókötelesek lennének;

• keresleti oldali támogatás az intézményes kisgyermekellátást igénybe vevők részére – 
támogatás  az  alacsony  jövedelmű  családoknak  az  intézményes  kisgyermekellátás 
igénybevételéhez,  adócsökkentés  vagy  adókedvezmény  az  intézményes 
kisgyermekellátás  igénybevételéhez  kapcsolódóan,  voucherek  (utalványok)  az 
intézményes kisgyermekellátás költségeinek fedezéséhez; 

• egyéb finanszírozási programok.

Az  OECD-országok  közt  jelentős  különbségek  vannak  abban  a  tekintetben,  hogy  milyen 
típusú  és  mennyi  ideig  tartó  anyasági  és  gyermekgondozási  szabadság  áll  a  szülők 
rendelkezésére.  Arról,  hogy  mi  a  gyermekgondozási  szabadság  különböző  formái  és  az 
intézményes  kisgyermekellátás  optimális  aránya,  nem sok szó esik.  Kevés  bizonyíték  van 
arra,  hogy  a  kétévesnél  fiatalabb  gyermekek  számára  hatékonyabb  lenne  az  intézményes 
ellátás,  mint  a  szülői  gondoskodás,  nevelés.  Azonban  tudjuk,  ha  nem  megfelelőek  a 
kisgyermek  ellátásához  kapcsolódó  szabadságok  és  juttatások,  akkor  az  anyáknak  korán 
vissza  kell  térniük  a  munkaerőpiacra,  amennyiben  meg  akarják  tartani  munkahelyüket. 
Tudjuk azt  is,  hogy a rossz színvonalú ellátás  jelentősen hátráltatja  a  gyermek fejlődését. 
Ennek ellenére, mivel a kisgyermekellátás költsége fordítottan arányos a gyermek életkorával, 
vagyis a jó színvonalú ellátás drágább a kétévesnél fiatalabb gyermekek esetében, sok család 
nem  talál  megfelelő  megfizethető  szolgáltatást.  Tehát  azok  az  országok,  ahol  szeretnék 
ösztönözni  az  anyákat  munkaerő-piaci  helyzetük  megtartására,  egyensúlyt  kell,  hogy 
teremtsenek a gyermekgondozási szabadságok és az intézményes kisgyermekellátás között.

A probléma  lényege  azonban  az,  hogy a  kisgyermekgondozás  és  -nevelés  mindenképpen 
drága, akár családon belül oldják meg, akár intézményes formában. Családon belül a gyermek 
leköti egy felnőtt idejét, aki ily módon nem tud dolgozni. Ez annál nagyobb jövedelemkiesést 
okoz  a  családban,  minél  magasabb  az  adott  országban  az  élet-  és  bérszínvonal.  A  jó 
színvonalú intézményes ellátás szintén drága, hiszen képzett munkaerőt foglalkoztat, és egy 
felnőttre kevés gyermek jut.



Egyes  országok  hosszú  gyermekgondozási  szabadságot  biztosítanak  kis  összegű,  fix 
juttatással párosítva, és nem mindig garantálva a munkahelyre való visszatérés lehetőségét. Ez 
a verzió tipikusan a kiskeresetű, alacsony képzettségű anyák számára vonzó. Cleveland és 
Krashinsky (2003) szerint hosszú távon a fenti stratégia nem jár jó eredménnyel. A munkaerő-
piaci részvétel már önmagában is fejleszti a munkaerőt, hiszen a dolgozók továbbképzéseken 
vehetnek  részt,  és  a  megszerzett  munkatapasztalatok  hozzájárulnak  a  későbbi  jobb 
produktivitás  és  magasabb  bérek  eléréséhez.  Kamerman  (2000)  arra  mutat  rá,  hogy  a 
probléma  megoldásában  kulcskérdés  a  gyermekgondozási  szabadság  időtartamának  és  a 
fizetés szintjének a meghatározása.

Néhány  kormányzat  úgy  vélekedik,  hogy  az  intézményes  kisgyermekellátáshoz  képest 
kevésbé költséges, ha az anyák pénzbeli  juttatást  kapnak gyermekük otthoni gondozásáért. 
Azonban a közelmúltban Kanadára vonatkozóan végzett kalkulációk ezt nem igazolták, sőt, 
úgy tűnik, gazdasági szempontból azok az országok kerülnek előnyösebb helyzetbe, amelyek 
a  munkahelyük  megtartására  ösztönzik  a  szülőket,  és  ennek  megfelelően  alakítják  ki  a 
gyermekgondozási szabadságok és intézményes ellátások rendszerét. 

Az intézményes kisgyermekellátás közpénzből történő finanszírozása esetében azonban több 
fontos, eldöntendő kérdés merülhet fel (Cleveland és Krashinsky, 2004)2:

Ezek  közt  rögtön  az  első: vajon  a  finanszírozás  a  keresleti,  vagy  a  kínálati  oldalra  
irányuljon? Vagyis:  a  kisgyermekes  szülők  kapják  a  támogatást,  vagy  a 
gyermekintézmények?
Azok, akik a keresleti oldal finanszírozását preferálják, általában azt gondolják, hogy a piaci 
verseny és a piaci megoldások jól működnek; hogy fontos megadni a szülőknek a választás 
lehetőségét; hogy a szülők választásai erősítik az ellátást nyújtók (és potenciális ellátók) közti 
konkurenciát, s ez a verseny biztosítja az ellátások árának a lehető legalacsonyabban tartását a 
választott  színvonalon;  valamint,  hogy  az  ellátást  nyújtók  folyamatos  innovációkkal 
igyekeznek megnyerni a szülők tetszését. Akik ezen a véleményen vannak, többnyire azt is 
vallják, hogy a piaci ösztönzőkre a profitorientált  vállalkozások reagálnak legjobban, tehát 
ezeket is jogosulttá kell tenni a közpénzek befogadására egy ilyen finanszírozású rendszerben.

Akik a kínálati oldal finanszírozását részesítik előnyben (amikor a pénzösszeg közvetlenül az 
intézményekhez  kerül,  és  a  szülők  az  ezek  által  nyújtott  aránylag  olcsó  ellátások  közül 
választhatnak),  úgy vélik,  hogy a piaci  logika  a  kisgyermekgondozást  és  -nevelést  nyújtó 
ellátások  esetében  nem  működik  jól,  így  a  szülőkön  keresztül  biztosított  finanszírozás 
(keresleti  oldal)  nem oldja  meg  a  problémákat.  A piaci  elv  akkor  funkcionál,  ha  vannak 
elérhető  szolgáltatások,  ha  a  „vásárlók”  figyelemmel  kísérik  a  kínálat  alakulását,  és 
választásaikkal  azokat  jutalmazzák,  akik  a  lehető  legolcsóbb  szolgáltatást  biztosítják  a 
választott színvonalon. Az intézményes kisgyermekellátás területén azonban a „fogyasztók” 
nehezen tudnak ilyen módon működni. Objektív mérések eredményeivel összevetve a szülők 
köztudottan  túlértékelik  a  választott  ellátás  színvonalát,  mivel  sok  esetben  „kényszerű” 
döntést  hoznak  (pl.  szűkre  szabott,  vagy  nincs  is  választási  lehetőség  a  lakóhelyen  és 
környékén;  anyagi  korlátokba  ütköznek;  csak alacsony színvonalú  ellátások szerepelnek a 
kínálatban stb.). Ugyanakkor a kínálati oldali finanszírozás lehetővé teszi, hogy a kormányzat 
szabályozza  és monitorozza  az ellátás  színvonalát,  illetve  ösztönözze  annak javítását,  ami 
mind nem lehetséges a keresleti oldali finanszírozás esetében. A kínálati oldal finanszírozását 
preferálók  általában  azt  tartják,  hogy  a  közpénzeknek  ily  módon  csak  állami  (és 
önkormányzati),  ill.  nonprofit  szolgáltatásokhoz  szabad  kerülnie,  mivel  a  profitorientált 



vállalkozók erősen érdekeltek a költségek csökkentésében, amit leginkább úgy érnek el, hogy 
a látványos külsőségek mellett alacsony képesítésű gondozói/nevelői gárdát alkalmaznak.

A két alternatív finanszírozási mód logikáját követve, Cleveland és Krashinsky (2004) szerint 
nagyon eltérő lesz az intézményes kisgyermekellátás attól függően, hogy melyik elven épül a 
rendszer. 

A keresleti oldal finanszírozása esetében a színvonal erősen változó. A szolgáltatások ára is 
nagyon különböző, hiszen egyesek extra kínálattal kívánják megnyerni a jómódú szülőket, így 
egy  többszintű  ellátási  rendszer  alakulhat  ki.  A  profitorientált  vállalkozások  általában  a 
problémamentes  gyermekeket  célozzák  meg,  a  fogyatékkal  élő,  speciális  nevelési  igényű 
gyermekeket  „meghagyják”  az  állami  és  a  nonprofit  szolgáltatóknak.  A  profitorientált 
szektorban jelentős fejlesztések történnek, és megjelennek a „szolgáltató láncok/hálózatok” 
(franchise) is, pl. az USA-ban és Ausztráliában. Ezek ugyan valóban költséghatékonyak, ám a 
szolgáltatásaik  rugalmatlanok,  és  a  fenntartóik  erősen  lobbiznak  az  ellátási  színvonal 
szabályozóinak enyhítéséért.

A kínálati oldali finanszírozás esetében a szolgáltatások vagy állami (és önkormányzati), vagy 
nonprofit fenntartásúak. Jóval kisebb a verseny az ellátást nyújtók közt, és jóval nagyobb a 
kormányzati  befolyás az ellátási színvonal biztosítása, a nevelési elvek meghatározása és a 
költségek ellenőrzése terén. A szülőknek nagyobb a beleszólása az intézmények működésébe. 
Másfelől,  mivel  kevésbé  éles  a  verseny,  az  egyes  intézmények  kevésbé  motiváltak  az 
innovációra vagy a költségek alacsonyabb szinten tartására.

Az intézményes kisgyermekellátás módját az egyes országokban azonban nagyrészt a múlt, és 
a már kialakult ellátások rendszere határozza meg. Gustafsson és Stafford (1998)3 szerint a 
különböző rendszerek különböző filozófiákon alapulnak.  A liberális  államokban (pl.  USA, 
Kanada, Ausztrália) a piacorientált megközelítés az uralkodó. Az állam csak akkor avatkozik 
be, ha a piaci működésben zavar keletkezik. A korporatív vagy konzervatív államokban (pl. 
Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország) régtől fogva erős az egyházak befolyása, 
a  jóléti  ellátások  nagy  részét  egyházi  alapítású  szervezetek  nyújtják.  A szociáldemokrata 
államokban (Svédország, Norvégia) a közpénzből történő finanszírozásnak van hagyománya e 
téren, a legtöbb ellátás univerzális és intézményes.

A következő kérdés az, hogy az intézményes ellátást az állami (önkormányzati), vagy a nem-
állami szektor nyújtsa, netán e kettő valamilyen kombinációja valósuljon meg?
Az intézményes kisgyermekellátás közpénzből való finanszírozásának módjai a gyakorlatban 
igen  változatosak.  Az  OECD-országok  közül  egyesek  közvetlenül  támogatják  azokat  az 
intézményeket, amelyek megfelelnek a kialakított  kritériumrendszernek – függetlenül attól, 
hogy  melyik  szektorban  működnek  –,  míg  mások  kizárólag  az  állami/önkormányzati 
szektoron keresztül adnak támogatást. Ez utóbbi is legalább kétféleképpen valósulhat meg: az 
állami  költségvetésből  a  pénz  vagy  az  önkormányzatokon  keresztül,  vagy  közvetlenül  a 
központi szervektől jut el a szolgáltatókhoz. Az előbbi esetben eldöntendő kérdés, hogy az 
ellátást  szerződéses  úton,  vagy  közvetlenül  biztosítsák.  Ha  szerződéseket  kötnek 
szolgáltatókkal, akkor a kormányzatnak mindenképpen szabályoznia kell a pénzfelhasználás 
feltételeit,  valamint  az  ellenőrzés  menetét  annak  érdekében,  hogy  a  megkívánt 
kisgyermekellátás álljon a lakosság rendelkezésére. 



Más  aspektusból  vizsgálva,  a  közpénzeknek  a  közintézményekben  vagy  nonprofit 
intézményekben való felhasználása hozzájárul a nagyobb átláthatóság és elszámoltathatóság 
eléréséhez. Azonban ez önmagában nem eredményez jobb ellátási színvonalat, innovációkat, 
nagyobb rugalmasságot a szülők és gyermekek specifikus igényeihez való alkalmazkodásban, 
és nagyobb költséghatékonysággal sem jár. Sőt, a közintézmények fenntartása költségesebb 
lehet, mivel ezekben magasabbak a fizetések, hiszen (az előírt képesítési követelményeknek 
megfelelően)  magasabban  kvalifikált,  képzettebb  dolgozókat  vesznek  fel,  ösztönzik 
továbbképzésen  való  részvételüket,  valamint  több  juttatásban  részesítik  őket,  mint  a  nem 
állami szektorban.

A  szerződéses  ellátások  kapcsán  utalnánk  a  nonprofit  és  a  profitorientált  vállalkozások 
közpénzből  való  finanszírozásának  kérdését  érintő  vitára.  Sokak  szerint  a  profitorientált 
vállalkozások  olcsóbban  tudnak  magas  színvonalú  ellátást  nyújtani,  a  vállalkozói  szellem 
eredményeképpen  hajlamosabbak  az  innovációra,  vagyis  ösztönözve  vannak  a  „vásárlók” 
igényeinek  kielégítésére  és  az  árak  alacsony  szinten  tartására.  Ugyanakkor  tapasztalatok 
igazolják,  hogy  a  nonprofit  intézmények  magasabb  színvonalú  ellátást  nyújtanak,  mint  a 
profitorientáltak.  Nemcsak  a  környezetre  fordítanak  gondot,  hanem  a  dolgozóik 
kvalifikációjára  is.  Általában  felveszik  az  alacsony  jövedelmű  családok  gyermekeit,  a 
speciális nevelési igényű gyermekeket és a csecsemőket is (akiknek a gondozása, nevelése 
költségesebb). 

Voucher (utalvány) és Cash for Care 

A Vouchers (gyermekgondozási utalványrendszer) és a Cash for Care (készpénz gondozásra) 
a  keresleti  oldal  támogatásának  példái,  amelyeket  elsősorban  a  liberális  gazdaságok 
alkalmaznak.  Mindkettőre  igaz,  hogy az  összköltség  tervezhető,  mivel  ismeretes  mind  az 
ellátandó gyermeklétszám, mind pedig az egy gyermekre fordítható támogatás összege.

Voucher (utalvány)

A  voucher-rendszer  „a  gyermekgondozási  szolgáltatások  megvásárlásához  adott  szülői 
utalványok rendszere”4.  A gyermekgondozási utalványokat alkalmazó országok különböző 
kritériumokkal  és  szabályozással  működő  rendszereket  alakítottak  ki.  A  következő  rövid 
áttekintés  Ausztrália,  az  USA  és  az  Egyesült  Királyság  példáján  keresztül  illusztrálja  a 
megoldási módok sokféleségét, és az adott országok támogatási rendszerének egészébe való 
beilleszkedését.

Ausztrália5 1997-ben tért  át  a kínálati  oldali  támogatásról  a túlnyomórészt  keresleti  oldali 
támogatásra. Ennek következtében relatíve alacsony az intézményrendszer számára elérhető 
kormányzati  támogatás.  Ezek  a  szövetségi  kormány  részéről  elsősorban  a  nagyon 
rászorulóknak  biztosított  ellátások,  a  nehezen  megközelíthető  vidéki  területeken  működő 
intézmények,  családi  napközik,  többfunkciós  intézmények,  és  a  bennszülött  gyermekek 
számára ellátást  nyújtó intézmények működési költségeihez való hozzájárulásként adhatók. 
Családi  napközik  és  a  tanítás  utáni  napközbeni  ellátást  nyújtó  szolgáltatások  indulási 
támogatást  kaphatnak.  Továbbá  támogatás  igényelhető  tanácsadó  szolgáltatások 
működtetéséhez,  amelyeknek  célja  a  gyermekek  fejlesztését  célzó  programok  ellátási 
színvonalának fenntartása, illetve javítása. 



A szülőknek  a  gyermekeik  napközbeni  ellátásához  nyújtott  támogatást  a  kormányzat  egy 
jövedelemhez  kötött,  gyermekgondozási  utalványrendszer-szerű  megoldás (Child  Care 
Benefit)  keretében  biztosítja.  A  szülők  által  fizetendő  térítésidíj-támogatást  a  családok 
nevében juttatják el az intézményekhez. Azok a családok igényelhetik, akiknek a gyermeke a 
kormányzat  által  regisztrált  (engedélyezett)  napközbeni  ellátást  nyújtó  szolgáltatást  vesz 
igénybe:  egész  napos  napközbeni  ellátás,  családi  napközi,  tanítás  előtti  és  utáni  ellátás, 
jóváhagyott szünidős ellátások, és/vagy regisztrált informális gondozók/nevelők. A regisztrált 
gondozók/nevelők  általában  a  nagyszülők,  rokonok,  barátok,  házhoz  jövő  „nénik”,  akik 
vigyáznak a gyermekre, és működik néhány magánbölcsőde és -óvoda.  A gondozóknak nem 
kötelező regisztráltatniuk magukat a hatóságoknál (családsegítő iroda és adóhivatal), de csak 
azok  a  családok  igényelhetik  a  támogatást,  akik  regisztrált  ellátást  vesznek  igénybe.  A 
bölcsődéknek és óvodáknak megfelelő intézmények, valamint a családi napközik csak akkor 
kaphatják meg a támogatást, ha akkreditálva vannak a Nemzeti Gyermekellátási Akreditációs 
Tanácsnál. Az utalványszerű rendszerben a szülők kiválaszthatják, hogy melyik szolgáltatást 
kívánják igénybe venni. A támogatás összege jövedelemhez kötött, és függ a családban lévő 
gyermekek  számától,  valamint  az  ellátásban  töltött  óráktól.  Normál  esetben  a  támogatást 
maximum heti 20 óra ellátás igénybevételéhez lehet felhasználni, ha a szülő nem dolgozik, és 
heti 50 órához, ha dolgozik. Csak azok a családok tudják ezt a maximumot igénybe venni, 
akiknek  az  éves  jövedelme  egy adott  szint  alatt  van.  Sok család  nem kerül  a  jogosultak 
körébe, a támogatás nélkül pedig sok középosztálybeli család érzi úgy, hogy a gyermekellátás 
magas ára miatt nem igazán érdemes az anyának munkába állnia.

Azok a szülők, akik munkavállalásuk miatt regisztrált intézménybe hordják gyermeküket, egy 
másikfajta támogatást, adóalap-kedvezményt (Child Care Tax Rebate) is kaphatnak. Ezt 2005-
2006-ban  vezették  be,  és  azoknak  a  költségeknek  az  ellentételezésére  lehet  alkalmazni, 
amelyeket a gyermekgondozási utalványrendszer nem fedez.  

A forrásként szolgáló tanulmány szerzője szerint a keresleti  oldali  támogatás bevezetése a 
profitorientált magánintézmények burjánzását eredményezte, és jelentős megtakarítást hozott 
a kormányzat számára (hiszen nem kell béreket és működési költséget fedeznie).  Azonban 
egyelőre  nincs  arra  vonatkozó  információ,  hogy  milyen  hatással  van  az  ellátórendszer 
átalakulása a gyermekek fejlődésére.

Az Amerikai Egyesült Államokban6 az 1996. évi jóléti reform keretében kötelezte el magát a 
szövetségi  kormány,  hogy  támogatja  azokat  a  családokat,  akik  segélyre  jogosultak  és 
erőfeszítéseket tesznek az önfenntartás eléréséért. Azóta a Gyermekgondozási és Fejlesztési 
Alap  (Child  Care  and Development  Fund)  rendelkezésére  áll  az  egyes  államoknak,  hogy 
támogatott  gyermekellátást  biztosítsanak azon alacsony jövedelmű családok gyermekeinek, 
ahol a szülők dolgoznak,  vagy képzési,  illetve továbbképzési  programon vesznek részt.  A 
jogosult  családok  tanúsítványrendszeren  keresztül  juthatnak  a  támogatáshoz,  amely  oly 
módon lett kialakítva, hogy a szülőnek lehetősége nyíljon a támogatás fogadására jogosult 
napközbeni kisgyermekellátást  nyújtó helyek közti  választásra.  Vagyis,  a gyermeknek járó 
támogatás követi a gyermeket. 

A  támogatás  igénybevételéhez  kapcsolódó  kritériumokat  nem a  szövetségi  állam  szintjén 
határozzák  meg,  hanem  az  egyes  államok  és  tartományok  hatáskörébe  tartozik  azok 
kidolgozása: így a támogatást fogadni jogosult napközbeni kisgyermekellátást nyújtó helyek 
körének  kijelölése,  a  támogatáshoz  való  hozzájutásuk  feltételeinek  meghatározása,  a 
támogatás összege, valamint a családok jogosultságát eldöntő jövedelemszint definiálása.



A  2006–2007.  évre  vonatkozó  beszámoló  szerint7 minden  államban  egy  intézet  (Lead 
Agency) felelős a támogatás kezeléséért, valamint annak biztosításáért, hogy minden család 
egyenlő  eséllyel  jusson  hozzá  a  gyermeke  számára  szükséges  napközbeni  ellátáshoz.  A 
tanúsítvány lehet  csekk, utalvány vagy bármilyen más kifizetési  mód,  amelyet  az államok 
kizárólag a gyermekellátás költségeinek ellentételezésére vezettek be.  A legtöbb esetben a 
tanúsítvány  tartalmazza  mindazokat  az  információkat,  amelyeket  tudni  kell  a  megtérítés 
arányáról és a támogatott órák számáról. Tipikusan ez igazolja hivatalosan azt is – mind a 
szülő, mind az ellátást nyújtó hely számára –, hogy a gyermek jogosult a támogatásra.
Jellemzően azok a családok jogosultak a támogatásra, akik 13 évesnél fiatalabb gyermeket 
nevelnek,  a  szülő  vagy  dolgozik,  vagy  képzésen/továbbképzésen  vesz  részt,  és  a  család 
jövedelme nem haladja meg az adott állam által meghatározott jövedelemhatárt. A jogosult 
szolgáltatók  köre  általában  magában  foglalja  a  tanítás  előtti  és  utáni  napközbeni 
gyermekellátást,  a  speciális  nevelési  igényű  gyermekek  ellátását  nyújtókat,  a  Head  Start 
programokat,  az  ötévesnél  fiatalabb  gyermekek  napközbeni  ellátását,  a  tinédzser  szülők 
gyermekeinek,  valamint  a  bevándorló  munkások  gyermekeinek  az  ellátását  biztosító 
szolgáltatókat.

Az illetékes intézetek (Lead Agency) a tanúsítványok adminisztrálása mellett szerződéseket is 
köthetnek szolgáltatókkal meghatározott (rászoruló) családok gyermekeinek ellátására.

Nem minden állam kötelezi a szolgáltatókat  működési engedély kiváltására,  de mindegyik 
megkíván valamilyen regisztrációt a pénz átutalása érdekében, valamint azért, hogy az ellátást 
nyújtó  és  az  ellátás  körülményei  biztosítsák  a  gyermekek  egészségének  és  biztonságának 
alapvető követelményeit.  A legtöbb államban nincs működési engedélyhez kötve a családi 
napközi ellátás, a házi gyermekfelügyelet, valamint a családtagok és ismerősök által vállalt 
gyermekfelügyelet. 

Az  utalványok  értéke  változó.  Egyes  államok  magasabb  összeget  biztosítanak  azoknak  a 
szolgáltatóknak, amelyek akkreditálva vannak, vagy ritkább típusú ellátást biztosítanak (mint 
pl. hétvégi, esti, illetve csecsemőellátás). Általában alacsonyabb a támogatás mértéke azoknak 
a szolgáltatóknak az esetében, akik számára nem kötelező a működési engedély kiváltása. A 
családok hozzájárulásának összegét az államok többnyire  a család nagysága,  jövedelme és 
más tényezők alapján állapítják meg. A szolgáltatást nyújtóknak ki kell számolniuk, hogy az 
utalványok értéke és a szülői befizetés együttesen kiteszi-e a gyermekellátás teljes költségét. 
Előfordulhat,  hogy  nem,  ebben  az  esetben  a  szolgáltatónak  kell  valahonnan  pótolnia  a 
különbséget.

Az  Egyesült  Királyságban8 az  utalványrendszert  a  konzervatív  kormányzat  vezette  be  az 
1990-es évek közepén, ugyanakkor, amikor elkezdték a korai tanítás (a magyar óvodákhoz 
hasonló,  de  leginkább  részidős  foglalkoztatást  biztosító)  intézményeihez  való  hozzáférés 
kiterjesztését.  Azonban  a  munkáspárti  kormány  hatalomra  kerülésekor  megváltoztatta  a 
rendszer kritériumait, és így jelenleg utalványokat csak a munkáltatók adhatnak dolgozóiknak 
azok gyermekei napközbeni ellátásának támogatásaként. 

A  munkáltató  alapvetően  háromféle  támogatást  biztosíthat  dolgozói  gyermekeinek 
napközbeni gyermekellátásához, amelyek mindegyike adó- és járulékmentes:

• utalványokat heti 55/havi 243 angol font erejéig;
• szolgáltatások megvásárlását dolgozóiknak heti 55/havi 243 angol font erejéig;
• saját  (munkahelyi)  intézmény  fenntartását;  ebben  az  esetben  a  munkahely  által 

biztosított támogatás teljes összege adó- és járulékmentes.



Az adó- és járulékmentesség azt jelenti, hogy a támogatás összege után a dolgozónak nem kell 
jövedelemadót  és járulékot,  a munkáltatónak pedig társadalombiztosítási  járulékot fizetnie. 
Értelemszerűen  a  munkanélküli  és  a  vállalkozó  szülők  nem  részesülhetnek  ilyen 
támogatásban.  Azok  a  dolgozók  jogosultak  támogatásra,  akik  15  év  alatti  gyermeket 
nevelnek. Fogyatékos gyermek esetén a jogosultsági határ a 16 éves kor. Nem veszik viszont 
figyelembe sem a gyermekek számát, sem a család jövedelmi helyzetét.

Utalványokat  a  munkáltató  igényelhet  egy  gyemekgondozási  utalványokat  forgalmazó 
(childcare voucher company) vállalattól9, amelynek ezért fizet. A vállalat vagy közvetlenül a 
szülőkhöz  juttatja  el  az  utalványokat,  vagy  a  munkáltatóhoz,  aki  aztán  szétosztja  a 
támogatásban  részesülő  dolgozói  közt.  A  dolgozók  ezekkel  az  utalványokkal  „fizetnek” 
gyermekük  ellátásáért.  A  gyermekellátást  nyújtó  szolgáltató  a  gyermekgondozási 
utalványokat forgalmazó cégtől kapja meg az utalványok ellenértékét. 

A szülő az utalványokat a munkabéréhez képest többletként, vagy a munkabére egy részének 
„beáldozásával” kaphatja meg. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az utalványként kapott támogatás 
összegével csökken a bére. A munkáltató és a dolgozó ebben az esetben megállapodást kell, 
hogy kössön,  amely tartalmazza  a  bércsökkenés  mértékét,  annak időtartamát,  valamint  az 
utalványok  összegét.  A  munkabérhez  többletként  kapott  támogatás  többe  kerül  a 
munkáltatónak, de kedvezőbb a dolgozónak, hiszen adó- és járulékmentes támogatást kap a 
munkabérén felül. Azonban a munkabér egy részének fejében kapott támogatás is kedvező 
dolgozónak, hiszen így megtakaríthatja az adott részre eső adót és a járulékot. Mindkét szülő 
igénybe veheti az utalványos támogatást, így a megtakarítás összege még magasabb lehet.

A  munkáltató  akármekkora  összegben  juttathat  utalványokat  a  dolgozóinak,  de  adó-  és 
járulékmentességet csak a fenti összegek után kaphatnak.

Az  utalványokat  olyan  legális,  intézményes  kisgyermekellátást  nyújtó  helyeken  lehet 
használni,  amelyek  regisztrációval  rendelkeznek.  A  rokonok  által  biztosított  ellátás  nem 
számít ilyennek.

Cash for Care 

A  szülőknek  közvetlenül  nyújtott  pénzbeli  támogatásnak  ezt  a  formáját  a  napközbeni 
gyermekellátásban  Norvégia10 vezette  be  1998-ban.  Először  csak  az  egyévesnél  kisebb 
gyermekek után lehetett kapni, majd 1999 januárjától kiterjesztették a jogosultságot minden 
12–36  hónapos  gyermeket  nevelő  szülőre,  aki  nem,  vagy  csak  részidőben  vesz  igénybe 
közpénzből  finanszírozott  (támogatott)  napközbeni  gyermekellátást.  A  gyermekellátásban 
töltött idő függvényében a támogatás összege is csökken (80, 60, 40, vagy 20%-ra), vagyis  
rugalmas  a  rendszer.  A támogatásban  részesülő  szülők azonban nincsenek arra  kötelezve, 
hogy  otthon  maradjanak  gyermekükkel,  ezt  az  összeget  felhasználhatják  szolgáltatás 
megvásárlására, ha az nem közpénzből finanszírozott.

Norvégiában  az  anyák  a  gyermek  egyéves  koráig  gyermekgondozási  szabadságot  és 
kapcsolódó pénzbeli juttatást kapnak. A Cash for Care támogatás egyösszegű és adómentes, 
amelyet a gyermek egyéves kora után maximum két évig lehet kapni. A támogatás 2003-ban 
havi 3600 norvég korona, a két évre maximálisan kifizethető összeg 86 400 norvég korona 
(kb. 11 000 euro) volt. 



A rendszer bevezetésének három indoka volt: 
• a  közpénzek  kiegyensúlyozottabb  elosztása  a  közpénzből  finanszírozott 

gyermekellátást igénybe vevők és azt igénybe nem vevők között;
• a szülők motiválása, hogy több időt töltsenek kisgyermekükkel;
• nagyobb rugalmasságot biztosítsanak a szülőknek a munkavállalás és a gyermekellátás 

terén.

A szisztémát ellenzők három nemkívánatos hatást jeleztek előre:
• csökkenti a nemek közti esélyegyenlőség megvalósulásának esélyét;
• az intézményes (stabil és képzett dolgozókkal működő) kisgyermekellátással szemben 

az  informális  (rokonok,  bébiszitterek  stb.  nyújtotta)  gyermekellátás  igénybevételét 
erősíti;

• visszaveti a nők munkaerő-piaci részvételét.

Előnyök és hátrányok

A liberális gazdaságok (Ausztrália, Kanada, Írország, Korea, Hollandia, az Egyesült Királyság 
és  az  Egyesült  Államok)  inkább  a  szülőknek  nyújtott  támogatást  alkalmazzák,  pénzbeli 
támogatás, gyermekgondozási utalványrendszer (vouchers), adókedvezmény stb. formájában.
Az előnyök és a hátrányok tekintetében ugyanazok az érvek sorolhatók fel, mint a keresleti és 
a kínálati oldali finanszírozás esetében. Célzottabban azonban megállapítható, hogy azok a 
kormányzatok,  amelyek  inkább  a  szülőknek  közvetlenül  nyújtott  pénzbeli  támogatást 
preferálják,  azzal  érvelnek,  hogy  ez  a  mechanizmus  lehetővé  teszi  a  hátrányos  helyzetű 
családok fokozottabb támogatását. Továbbá, segíti a „kisgyermekellátási piac” kialakulását a 
magánvállalkozók vonzásával és az ellátások közti verseny növelésével. 

Az ellenérvek szerint ez a típusú finanszírozás a jóléti és/vagy munkaerő-piaci kontextusban 
kezeli a kisgyermekellátást, és azt tükrözi, hogy a kormányzat nem tekinti szükségszerűen jó, 
hosszú távú befektetésnek a gyermekgondozást és -nevelést. A szülőknek nyújtott támogatás 
az intézményeket alacsony színvonalú ellátásra kényszeríti, mivel ezek nem kapnak nevesített 
támogatást  a működési  költségeik  finanszírozására,  amelyektől  pedig az ellátás  színvonala 
függ (pl.  bérek,  továbbképzés,  stb.).  A szülőknek nyújtott  támogatás  összege különösen a 
hátrányos  helyzetű  és/vagy  vidéki  térségekben  működő  intézményes  gyermekellátás 
költségeinek fedezetére nem elegendő, ahol az igény általában kisebb, viszont a megfelelő, jó 
ellátás megszervezése költségesebb (John Bennett, 2004).11

Az OECD kisgyermek-ellátási vizsgálat tapasztalatai

Az OECD vizsgálat tapasztalatai azt mutatják, hogy egy működőképes és esélyegyenlőséget 
biztosító intézményes kisgyermekellátó rendszer fenntartásához közpénzekből fizetett jelentős 
támogatásra  van  szükség.  E  ráfordítás  hiányában  csökken  a  jó  színvonalú  ellátást  nyújtó 
intézmények száma, sérül a gyermekek esélyegyenlősége, és a családok jövedelmi helyzete 
alapján  kialakul  a  szegregáció.  Ha  a  költségek  nagyobb  része  a  szülőkre  hárul,  akkor  a 
hátrányos  helyzetűek  alulreprezentáltak  lesznek  az  intézményekben,  vagy  a  számukra 
megfizethető helyek színvonala nem lesz megfelelő. Továbbá, jelentős akadályt jelent a nők 
munkaerőpiacra  való  visszatérésében,  ha  áll  rendelkezésükre  megfelelő  intézményes 
kisgyermekellátás.



Költségek

Az intézményes kisgyermekellátásra fordított befektetés összege általában nem számítható ki, 
mivel  gyakran  nincsenek  megbízható  adatok.  Ennek  oka,  hogy  az  egyes  országok 
rendszerében más és más jellemzői vannak a különböző ellátási formáknak (pl. egésznapos 
vagy részidős, csoportlétszám stb.), illetve, hogy mást tekintenek a költségek összetevőinek. 

Az OECD kisgyermek-ellátási vizsgálatban részt vett országok által kitöltött kérdőív alapján 
az állapítható meg, hogy a GDP 2%-ától (Dánia esetében) a GDP 0,3%-áig (Kanada esetében) 
terjed a ráfordítások szórása. A különbség igen jelentős, és komoly hatással van az ellátások 
elterjedtségére és színvonalára. 

A  European  Commission  Network  on  Childcare  (Európai  Bizottság  Kisgyermekellátási 
Hálózata)  1996-os ajánlása szerint a megfelelő színvonal biztosítása érdekében az európai 
országok a GDP legalább 1%-át kellene, hogy költsék az intézményes kisgyermekellátásra. 
Az OECD kimutatása alapján12 öt ország éri el ezt a szintet: Dánia, Finnország, Franciaország, 
Norvégia  és  Svédország.  Magyarország  a  hatodik  helyen  szerepel,  a  GDP  kb.  0,8%-át 
használja  fel  a  bölcsődei  és  az  óvodai  ellátásra.  Ugyanakkor  tudható,  hogy  ennek  az 
összegnek jelentős része az óvodai ellátásra fordítódik, hiszen jóval alacsonyabb a bölcsődei 
férőhelyek aránya. 

Az egy gyermekre jutó költségek tekintetében az OECD (2006) tanulmánya kutatásokra, a 
skandináv országok adataira, valamint a Committee for Economic Development becsléseire 
hivatkozva, a 3–6 éves gyermekek jó színvonalú intézményes ellátásának költségét átlagosan 
kb.  8000  USA dollárra  teszi  iskolaévenként,  gyermekenként,  egész  napos  ellátásban.  Az 
OECD Education at a Glance (2005)13 szerint az OECD-országok átlaga az iskoláskor előtti 
(magyar rendszerben: óvodai) ellátás tekintetében napi 2,5–8 órás ellátásban évi 4294 USA 
dollár gyermekenként. Megállapításuk szerint ez az összeg jóval alacsonyabb annál, amit az 
egyes országok az általános vagy középiskolai ellátásra költenek. Ez a helyzet, annak ellenére, 
hogy  a  gazdasági  megtérülésre  vonatkozó  vizsgálatok14 egyértelműen  kimutatják,  hogy  a 
kisgyermekekre fordított  befektetéseknek jobb és hosszabban tartó eredménye  van, mint  a 
későbbi életkorok bármelyikében történőknek..

A skandináv országok kivételével  a  napközbeni  gyermekellátást  tekintve  mégis  azt  látjuk, 
hogy  a  költségek  jelentős  részét  a  szülők  fedezik,  amihez  kisebb-nagyobb  támogatást 
kaphatnak,  általában  a  jövedelmi  helyzetük  függvényében.  A  skandináv  államokban  a 
központi és az önkormányzati költségvetés nyújtja a költségek valamivel több mint 85%-ának 
a fedezetét. 

Az  intézményes  kisgyermekellátás  költségeinek  tetemes  részét  mindenhol  a  bérek  és 
juttatások  teszik  ki.  Ennek  következtében  költségvonzata  van  minden  olyan  szakpolitikai 
döntésnek,  amely  befolyásolja  a  dolgozók  számát  és  képesítését.  Hasonlóképpen 
többletköltséget eredményez minden, az ellátás színvonalát javító intézkedés. Néhány kutatási 
eredmény15 azt  sugallja,  hogy  a  legalább  40  gyermeknek  teljes  időben  ellátást  nyújtó, 
csecsemőket  és  idősebb  kisgyermekeket  egyaránt  felvállaló  intézmény  működtethető 
költséghatékonyan.

Nem sikerült olyan tanulmányt találni, amelyik az intézményekben nyújtott kisgyermekellátás 
költségeit hasonlította volna össze a családi napközi ellátáséval. Azonban a legtöbb OECD- 
országban  a  családi  napköziben  nyújtott  ellátás  jelenleg  olcsóbb,  mivel  az  ott  dolgozók 



képesítése/iskolai végzettsége alacsonyabb, ráadásul az intézményben foglalkoztatottak bére 
ugyanolyan képesítés esetén is magasabb. Ha a családi napközi ellátás olcsóbb, de a színvonal 
alacsonyabb,  akkor  nem  biztos,  hogy  jól  szolgálja  a  kisgyermeknevelés  és  -gondozás 
tekintetében megfogalmazódó közcélokat. Azonban ha a családi napközi intézményesedik, és 
a  közszolgáltatások  részévé  válik,  akkor  feltehetően  változnak  a  vonatkozó  képesítési 
előírások,  és  a  bérek  és  juttatások  többé-kevésbé  egységessé  válnak  a  teljes  rendszerben, 
függetlenül attól, hogy milyen típusú szolgáltatásról van szó.

Finanszírozás

Az OECD kisgyermekellátási vizsgálatban szereplő országok mindegyikében közpénzekből 
fedezik a három-, négy-, vagy ötéves gyermekeknek nyújtott,  a közoktatási rendszer részét 
képező  oktatási-nevelési  célú  ellátások  jelentős  részét.  Az  alkalmazott  fő  finanszírozási 
mechanizmus  a  kínálati  oldal  támogatása.  Az  intézményekben  általában  képesítéssel 
rendelkező  szakemberek  dolgoznak.  Az  intézményeket/szolgáltatásokat  közvetlenül  a 
központi kormányzat, vagy a szövetségi állam, vagy az önkormányzatok, vagy szerződéses 
viszony  keretében  nonprofit  vagy  magán  szervezetek  tartják  fenn.  Ez  utóbbiak  a 
finanszírozásuk több mint 50 százalékát a kormányzattól kapják erre a célra, aminek feltétele 
a gyermekintézmények központi szabályozás szerinti működtetése. A kormányzati támogatást 
(akár központi,  akár önkormányzati)  közvetlenül a szolgáltató kapja az ellátott  gyermekek 
számától függően. A kínálati oldal támogatása általában a következő formákat ölti: 

• hozzájárulás a működési költségekhez, 
• a dolgozók bérének fedezete, 
• egyszeri támogatás beruházáshoz és dologi költségekhez, 
• sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához kiegészítő hozzájárulás, valamint 
• az ellátás színvonalának emelése, vagy 
• más közcélú tevékenység segítése. 

A  kormányzattól  függő  oktatási-nevelési  célú  ellátások  többnyire  megfelelő  szinten 
finanszírozottak, de szigorú követelményrendszernek kell megfelelniük. Esetenként azonban 
előfordul túltelítettség és ellátási hiány. 

A háromévesnél fiatalabb gyermekek napközbeni ellátásának finanszírozása árnyaltabb képet 
mutat. A vizsgálatban részt vett országok egy része a kínálati oldal, más része a keresleti oldal 
finanszírozását választotta, míg egy harmadik csoport a két modell keverékét alkalmazza. A 
legnagyobb különbség a liberális gazdaságok és a többi ország közt tapasztalható. A liberális 
gazdaságokban (Ausztrália, Kanada, Írország, Korea, Hollandia, az Egyesült Királyság és az 
Egyesült  Államok)  inkább  a  szülőknek  nyújtott  támogatás  jellemző,  pénzbeli  támogatás, 
gyermekgondozási  utalványrendszer  (vouchers),  adókedvezmény  stb.  formájában.  Ezzel 
ellentétben a kontinentális európai országok többségében inkább a kínálati oldal támogatását 
választották, vagyis közvetlenül az ellátást/szolgáltatást nyújtó kapja a pénzbeli hozzájárulást, 
bár egyes országok (mint pl.  Belgium és Franciaország) adókedvezményt  is biztosítanak a 
szülőknek. A szociáldemokrata országok a kínálati oldali támogatását és az adókedvezményt 
preferálják. 

Az intézményes kisgyermekellátás költségei mindegyik országban megoszlanak a szülők és a 
kormányzat  (és  néhol  a  munkáltatók:  pl.  Belgiumban,  Franciaországban,  Olaszországban, 
Hollandiában) között.  A kontinentális  európai országokban az állami hozzájárulás 66–90% 
között mozog, és a szülők a költségek egyharmadánál kevesebbet fizetnek. A legtöbb liberális 
gazdaságban a helyzet pont fordított. A szülők fizetik a költségek túlnyomó részét, az állami 



hozzájárulás a költségeknek csak az egyharmadát fedezi.  Az alacsony jövedelmű családok 
mindenhol kapnak valamilyen támogatást.

A közpénzből való finanszírozás az önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 
(Dánia,  Finnország,  Norvégia,  Svédország)  vagy  indirekt  támogatások  (pl.  a  családok 
pénzbeli támogatása: Ausztrália, Egyesült Államok), adókedvezmények (Belgium, Egyesült 
Királyság)  és munkáltatói  hozzájárulások (Belgium, Olaszország, Hollandia)  révén valósul 
meg.

A háromévesnél fiatalabb gyermekek ellátásáért a szülők átlagosan a teljes költség 25-30%-át 
fizetik.  A szórás  nagy:  Finnországban,  Norvégiában  és  Svédországban  9-15%-ot,  míg  pl. 
Írországban,  az  Egyesült  Királyságban  vagy  az  Egyesült  Államokban  –  ahol  ennek  a 
korosztálynak  az  ellátását  túlnyomórészt  magánvállalkozások  nyújtják  –  akár  a  teljes 
költséget a szülői befizetéseknek kell fedezni.

Új források bevonása

Az  OECD  kisgyermekellátási  vizsgálat  során  számos  olyan  stratégiát  ismerhetünk  meg, 
amelyek új források bevonását célozzák. Ezek közül néhány:

• minisztériumok, szociális partnerek, helyi közösségek és a felhasználók erőforrásainak 
összesítése

• az oktatási költségvetés újraelosztása
• gyermekellátási piac létrehozása
• a gyermekellátási szakpolitikák költséghatékony koordinációja központi kormányzati 

szinten, és a szolgáltatások integrálása helyi szinten
• partnerségek létrehozása az állami/önkormányzati, nonprofit és profitorientált szektor 

szereplőinek részvételével a feladatmegosztásra. 
• a vállalati és üzleti szektor támogatásának megszerzése

Összegzés

A jelen cikk a napközbeni kisgyermekellátás finanszírozásának tapasztalatait  kísérelte meg 
összefoglalni. Nem volt célja a magyar helyzetre vonatkozó javaslatokat megfogalmazni, de 
remélhetően az ellátásban különböző módon érdekelt  felek  elég információt  találnak saját 
álláspontjuk és érvrendszerük átgondolására a nemzetközi összkép tükrében. 
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