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Nemzetközi hírlevél 

2019. december 

 

➢ Kétszeresére emelte Bukarest a családi pótlékot 

2019. december 18. 

 

Heves politikai vita után, mégis ellenszavazat nélkül fogadta el szerdán a bukaresti 

képviselőház azt az ellenzéki javaslatot, hogy Romániában jövő évtől megduplázzák, 300 

lejre (20 766 forint) növeljék a családi pótlékot. A másfél hónapja kormányon lévő, a 

parlamentben további hat frakció támogatására szoruló jobbközép Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) megpróbálta elhalasztani a döntést az immár ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt 

(PSD) erre irányuló javaslatáról, arra hivatkozva, hogy ki kell kérni erről az új kormány 

álláspontját, és meg kell vizsgálni a mintegy hatmilliárd lejes többletkiadással járó intézkedés 

költségvetési fedezetét. (…) 

 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20191218/megduplaztak-a-csaladi-potlekot-romaniaban-

410651?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator 

 

➢ Szlovákia: Második olvasatban nem szavazták meg az abortusztörvény 

szigorítását 

2019. december 5. 

 

A szlovák parlament 2019 októberében első olvasatban elfogadott egy új törvényjavaslatot, 

mely szerint az abortuszt kérelmező nőknek előbb egy ultrahang felvételt kellene megnézni a 

magzatukról, valamint, amennyiben ez lehetséges, meghallgatni a szívhangját. A 

törvényjavaslatot benyújtó képviselők szerint ez biztosítaná azt, hogy a nők megfelelő 

információval rendelkezzenek várandósságuk aktuális állapotáról. A 2019. december 5-i 

parlamenti szavazáson a törvényjavaslat elutasításra került. A szlovák parlament 150 

képviselője közül 59 támogatta a javaslatot, 24 szavazott ellene, és 40 tartózkodott, 1 nem 

szavazott, és 26 képviselő nem volt jelen. Az egyszerű többség elnyeréséhez, a törvény 

elfogadásához így csupán 4 szavazatra lett volna még szükség. 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/slovakia-rejection-of-regressive-abortion-

law-is-a-victory-for-womens-rights/ 

 

➢ COFACE kampány: S.H.I.F.T. – útmutató a fogyatékossággal élők és családjaik 

érdemleges befogadása felé 

2019. december 3. 

 

A fogyatékossággal élők nemzetközi világnapja alkalmából a COFACE kiadta S.H.I.F.T. 

című útmutatóját, mely 5 célt, 15 eszközt és 45 cselekvést fogalmaz meg a támogatás 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20191218/megduplaztak-a-csaladi-potlekot-romaniaban-410651?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20191218/megduplaztak-a-csaladi-potlekot-romaniaban-410651?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/slovakia-rejection-of-regressive-abortion-law-is-a-victory-for-womens-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/slovakia-rejection-of-regressive-abortion-law-is-a-victory-for-womens-rights/
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(Support), az emberi jogok (Human rights), a függetlenség (Independence), a családok 

(Family) és a társadalmi átalakulás (society Transition) terén. A kezdeményezéshez a 

#BeTheSHIFT hashtag tartozik. A fogyatékossággal foglalkozó európai kutatók hálózata 

szerint az erre fordított közforrások aránytalanul nagy részét fordítják intézményi gondozásra, 

szemben a közösségi alapon működő alternatívákkal. Ennek ellenére sok országban 

megfigyelhető egy váltás a közösségi segítő megoldások felé. 

 

http://www.coface-eu.org/disability/s-h-i-f-t-a-guide-to-shift-towards-meaningful-inclusion-

of-persons-with-disabilities-and-their-families/ 

 

➢ Nemi Esélyegyenlősségi Index 2019 

2019. december 2. 

 

Lassú előrelépés tapasztalható a nemi esélyegyenlőség terén az Európai Unióban. 2005 óta 

5,4 pontos emelkedés figyelhető meg a száz pontos skálán, de az elért 67,4 pont továbbra is 

sok teret enged a fejlődésre. Az Unió a legmagasabb pontot az egészségügy (88,1 pont) és a 

pénzügy (80,1 pont) területén érte el. A legaggasztóbbak a hatalommegosztás pontszámai 

(51,9 pont), bár ez a terület fejlődött a legtöbbet 2005 óta minden tagállamban (+13 pont). Bár 

az EU fejlődést ért el a nemi esélyegyenlőség irányában, a tagállamok kötött nagy 

különbségek figyelhetők meg: míg Svédország (83,6 pont) és Dánia (77,5 pont) 

hagyományosan a legegyenlőbb országok, addig Magyarország (51,9 pont) és Görögország 

(51,2 pont) előtt még hosszú út áll. Olaszország (+13,8 pont) és Ciprus (10,4 pont) fejlődött a 

legtöbbet, míg Litvánia az egyetlen ország, mely egy helyben maradt 2005 óta. 

 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019 

 

➢ Nagyobb eséllyel profitálnak a férfiak a rugalmas munkaidő lehetőségéből 

2019. december 2. 

 

A rugalmas munkaszerződések esélyt adnak a munka és a magánélet egyensúlyának 

megteremtésére. Az ehhez való hozzáférésben azonban nagy különbségek vannak foglalkozás 

és szektorok szerint. A privát szektorban nagyobb flexibilitás jellemző, a közszférához képest. 

Mivel több férfi dolgozik a privát szektorban, így nekik jobb hozzáférésük van a rugalmas 

munkavégzéshez. Az Európai Unióban a nők 57%-ának, és a férfiak 54%-ának nincs 

lehetősége munkaidő-megállapodása módosítására. Különösen igaz ez a tagállamok 

közszféráira, ahol a munkavállalóknak nincs beleszólásuk a munkaidő beosztásukra (nők 

65%-a, férfiak 62%-a). Az uniós munkavállalók 27%-a dolgozik a közszférában, míg a 

férfiaknak 16%-a, így arányaiban sokkal több női munkavállalónak nincs lehetősége rugalmas 

munkavégzésre. 

 

http://www.coface-eu.org/disability/s-h-i-f-t-a-guide-to-shift-towards-meaningful-inclusion-of-persons-with-disabilities-and-their-families/
http://www.coface-eu.org/disability/s-h-i-f-t-a-guide-to-shift-towards-meaningful-inclusion-of-persons-with-disabilities-and-their-families/
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019
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https://eige.europa.eu/gender-equality-index/thematic-focus/work-life-balance/flexible-

working-arrangements 

 

➢ Szülői szabadságok az Európai Unióban 

2019. december 2. 

 

A szülői szabadság fontos tényező a munka és magánélet egyensúlya szempontjából, de nem 

minden szülő jogosult rá: az Unióban élő 20-49 éves nők 34%-a valamint a férfiak 23%-a. 

Ennek legfőbb oka a munkanélküliség valamint az inaktivitás (jogosultságot nem élvező nők 

78%-a, a férfiak 54%-a). Bizonyos esetekben az egyéni vállalkozókat is érintheti 

(jogosultságot nem élvező nők 7%-a, a férfiak 26%-a). Más tényezők miatt, mint például a 

munkaviszony hossza, a jogosultságot nem élvező nők 15%-át érinti, míg a férfiak 20%-át. 

Az Unió munkavállalói közül a nők 10%-a, ill. a férfiak 12%-a nem élvez jogosultságot szülői 

szabadságra. A munkanélküli vagy inaktív szülők csak 8 tagállamban (BG, DK, EE, HR, LT, 

PT, FI, SE) jogosultak szülői szabadságra. Kilenc tagállamban (CZ, DE, EE, HR, LV, PL, SI, 

FI, SE) szinte minden dolgozó szülő jogosult szülői szabadságra, a maradék 19 országban 

pedig a jogosultság a munkaviszony hosszának, típusának vagy szektorának függvénye. 11 

tagállamban az azonos nemű szülők nem jogosultak szülői szabadság igénybevételére. A 

legnagyobb szakadék a nemek közt Máltán (31 p.), Olaszországban (19 p.) és Csehországban 

(18 p.) van, minden esetben a nők kárára. Portugália az egyetlen ország, ahol ezen a téren a 

férfiak vannak hátrányban. Mivel a kétkeresős és egy szülős családok száma egyre nő, a 

gyermekgondozást segítő ellátások új formáira van szükség. 

 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/thematic-focus/work-life-balance/parental-leave-

policies 

 

➢ 100 éves az anyaság védelméről szóló ILO egyezmény 

2019. november 28. 

 

1919-ben fogadták el az anyaság védelméről szóló ILO egyezményt, melyben megállapították 

a gyermek születéséhez kapcsolódó foglalkoztatási védelemhez és fizetett szabadsághoz való 

jogot. Ez az egyezmény tartalmazta az első nemzetközi munkaügyi normákat is a nemek közti 

egyenlőség területén. 2000-ben fogadták el módosított változatát (Maternity Protection 

Convention, 2000 (No. 183)), melyet eddig 38 ország ratifikált. Az ILO 100 éves évfordulója 

alkalmából az Európai Bizottsággal közösen, november 8-án egy egész napos workshop 

keretében emlékeztek meg Genfben az első munkaügyi norma bevezetéséről az anyaság 

védelmében. 

 

http://www.coface-eu.org/work-life-balance/100-years-of-maternity-protection-history-and-

status-quo-of-the-ilo-convention-and-leaves/ 

 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/thematic-focus/work-life-balance/flexible-working-arrangements
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/thematic-focus/work-life-balance/flexible-working-arrangements
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/thematic-focus/work-life-balance/parental-leave-policies
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/thematic-focus/work-life-balance/parental-leave-policies
http://www.coface-eu.org/work-life-balance/100-years-of-maternity-protection-history-and-status-quo-of-the-ilo-convention-and-leaves/
http://www.coface-eu.org/work-life-balance/100-years-of-maternity-protection-history-and-status-quo-of-the-ilo-convention-and-leaves/
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➢ Finnország: Akcióterv a gyermekek elleni erőszak megelőzésére 

2019. november 26. 

 

A szociális ügyekért felelős miniszter új akciótervet jelentett be a gyermekek elleni erőszak 

megelőzése érdekében. Az „Erőszakmentes gyermekkor” (Väkivallaton lapsuus) elnevezésű 

terv a gyermekekre és 18 év alatti fiatalokra összpontosít, különös hangsúlyt fektetve az 

erőszak korai beazonosítására, beleértve a szülőknek nyújtott segítséget a saját gyermekkori 

élményeik felismerésében és kezelésében. Az akcióterv 2020 és 2025 között lesz érvényben. 

 

https://stm.fi/en/article/-/asset_publisher/uusi-toimintasuunnitelma-antaa-keinoja-ehkaista-

lapsiin-kohdistuvaa-vakivaltaa 

 

➢ Spanyolország: Új figyelemfelkeltő kampány indult a gyermekek elleni erőszak 

leküzdésére  

2019. november 19. 

 

November 14–24 között a spanyol szociális ügyekért felelős minisztérium (Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social) kampányt folytatott a gyermekekkel szembeni erőszak 

elleni tudatosság növelésére. A „Növekedj erőszak nélkül, hogy félelem nélkül élj” (Crecer 

sin violencia para vivir sin miedo') címet viselő a kampány az Egyesült Nemzetek 

gyermekjogi egyezménye elfogadásának 30. évfordulója alkalmából került megrendezésre. 

 

https://www.mscbs.gob.es/en/gabinete/notasPrensa.do?id=4718 

 

➢ Litvánia: Az anyasági ellátások változásai 

2019. november 18. 

 

Egy alkotmánybírósági határozatot követően a litván kormány módosította az anyasági 

társadalombiztosításról szóló törvényt, amely így megkönnyíti a várandósságuk alatt 

munkájukat elvesztő nők számára az anyasági ellátásra való jogosultságot. 

 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/motinystes-ismokos-geresnes-salygos-darbo-netekusioms-

nestumo-metu-grieztesnes-per-visa-nestuma-nedirbusioms 

 

➢ Szlovénia: A szülői és apasági szabadság változásai  

2019. november 14.   

  

A szlovén családpolitikáért felelős miniszter (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti) bejelentette a családi szabadságot szabályozó törvény módosításait. A 

javasolt módosítások között szerepel az apasági szabadságnak a gyermek születését vagy 

örökbefogadását követő 10 napra történő kiterjesztése és a szülői szabadsághoz való jog 

https://stm.fi/en/article/-/asset_publisher/uusi-toimintasuunnitelma-antaa-keinoja-ehkaista-lapsiin-kohdistuvaa-vakivaltaa
https://stm.fi/en/article/-/asset_publisher/uusi-toimintasuunnitelma-antaa-keinoja-ehkaista-lapsiin-kohdistuvaa-vakivaltaa
https://www.mscbs.gob.es/en/gabinete/notasPrensa.do?id=4718
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/motinystes-ismokos-geresnes-salygos-darbo-netekusioms-nestumo-metu-grieztesnes-per-visa-nestuma-nedirbusioms
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/motinystes-ismokos-geresnes-salygos-darbo-netekusioms-nestumo-metu-grieztesnes-per-visa-nestuma-nedirbusioms
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kiterjesztése (legfeljebb 30 napig) a nevelőszülők számára. A módosítások tartalmazzák az 

anyasági, apasági és szülői ellátások minimális összegének növelését is. 

 

https://www.gov.si/novice/vlada-potrdila-vec-sprememb-ki-izboljsujejo-polozaj-druzin/ 

 

➢ Németország: Kisgyermekek napközbeni ellátására való jogosultság és bővítés 

2025-ig 

2019. november 13. 

 

A kisgyermekek napközbeni ellátása és annak minősége általános iskolás korban sok szülő és 

gyermek számára rendkívül égető probléma ma Németországban. A szövetségi kormány, a 

tartományok és a helyi önkormányzatok együttesen terveznek tenni a kisgyermekek 

napközbeni ellátásának bővítéséért 2025-ig. Sok szülő szembesül az ellátás elérhetőségének, 

megbízhatóságának és minőségének kérdésével. Az ellátás regionálisan nagyon 

egyenlőtlennek mondható. Az elérhetőség kérdése pedig a legnagyobb akadályok egyike, 

amiért egyes területeken a szülők nem tudnak visszatérni a munkaerőpiacra. A szövetségi 

kabinet ezért létrehozott egy alapot az ellátási rendszer bővítésére. A források a szövetségi 

államok közreműködésével az ellátás országos szintű elérhetőségének megteremtésére fogják 

fordítani, mely 2025-től válik jogosultsággá.  [Megj.: Az oktatás Németországban tartományi 

felelősségi körbe tartozik.] 

 

https://www.bmbf.de/de/wichtiger-schritt-auf-dem-weg-zum-rechtsanspruch-auf-

ganztagsbetreuung-im-grundschulalter-10150.html 

 

➢ Dánia: Új törvény a legszegényebb gyermekek támogatásáról 

2019. november 6. 

 

A dán szociális ügyekért felelős miniszter (Beskæftigelsesminister) egy törvényjavaslatot 

terjesztett elő, mely szerint ideiglenesen plusz támogatást kapna a legszegényebb, közel 

28.000 gyermek családja, akik a legalacsonyabb juttatásokat kapják. A juttatás egy része, 250 

millió DKK (11 milliárd HUF) kifejezetten az egyszülős családokat hivatott segíteni. Ezen 

felül a kormány bejelentette egy „juttatási bizottság” (ydelseskommission) felállítását, ami 

javaslatokat fog tenni egy új juttatási rendszer kialakítására. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1246&furtherNews=yes&newsId=950

3 

 

➢ Németország: A szövetségi kormány törvényjavaslatokat fogadott el az 

örökbefogadás megkönnyítése érdekében 

2019. november 6. 

 

https://www.gov.si/novice/vlada-potrdila-vec-sprememb-ki-izboljsujejo-polozaj-druzin/
https://www.bmbf.de/de/wichtiger-schritt-auf-dem-weg-zum-rechtsanspruch-auf-ganztagsbetreuung-im-grundschulalter-10150.html
https://www.bmbf.de/de/wichtiger-schritt-auf-dem-weg-zum-rechtsanspruch-auf-ganztagsbetreuung-im-grundschulalter-10150.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1246&furtherNews=yes&newsId=9503
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1246&furtherNews=yes&newsId=9503
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A szövetségi Kabinett (Bundeskabinett) két törvényjavaslatot fogadott el, melyek célja az 

örökbefogadás menetének megkönnyítése, valamint az örökbefogadó családok támogatása. 

Az egyik javaslat (Entwurf des Adoptionshilfe-Gesetzes) bővíti az örökbefogadás minden 

résztvevője számára nyújtott segítség körét (gyermek, örökbeadó család, örökbefogadó 

család), ösztönzi a nyílt örökbefogadást, és egységesíti az örökbefogadási szervezetekre 

vonatkozó szabályozásokat. A második törvénytervezet lehetővé teszi a szülő párja számára a 

gyermekek örökbefogadását anélkül, hogy össze kellene házasodniuk (Gesetzentwurf zur 

Stiefkindadoption). 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kabinett-beschliesst-gesetzentwuerfe-

zur-adoptionshilfe-und-stiefkindadoption/140696 

 

➢ Írország: Közzétették a nyílt örökbefogadásról szóló jelentést 

2019. november 6. 

 

A gyermek- és ifjúsági ügyekért felelős miniszter jelentést tett közzé, amely tartalmazza a 

nyílt vagy félig nyílt (ahol az örökbefogadó és a szülő család közötti kapcsolat lehetséges és 

ösztönözhető az örökbefogadás szempontjából) örökbefogadás esetleges bevezetésével 

kapcsolatos felülvizsgálat és konzultáció eredményeit. 

A jelentés számos olyan intézkedést javasol, amelyek célja a nyílt vagy félig nyílt 

örökbefogadásban részt vevő családok támogatása. A miniszter elkötelezte magát ezen 

ajánlások az illetékes hatóságokkal és az érdekelt felekkel folytatott konzultáció követő 

végrehajtása mellett.  

 

https://www.gov.ie/en/press-release/8f2513-minister-zappone-publishes-report-on-the-

potential-introduction-of-o/ 

 

➢ Egyesült Királyság: Több támogatás a gondozásból kilépő fiatalok számára  

2019. október 23. 

 

Az oktatási államtitkár bejelentette, hogy a megemelik a finanszírozást a gondozásból kilépő 

fiatalok számára. Összesen további 19 millió fontot (körülbelül 22,3 millió eurót) költenek 

azon tevékenységek támogatására, amelyek hozzásegítik a gondozásból kilépő fiatalokat 

stabil lakhatáshoz, önálló életvitelhez és továbbképzéshez.  

 

https://www.gov.uk/government/news/vital-new-support-for-young-people-leaving-care 

 

➢ Európa: Megjelent a fiatalok részvételével kapcsolatos új eszközkészlet  

2019. október 22. 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kabinett-beschliesst-gesetzentwuerfe-zur-adoptionshilfe-und-stiefkindadoption/140696
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kabinett-beschliesst-gesetzentwuerfe-zur-adoptionshilfe-und-stiefkindadoption/140696
https://www.gov.ie/en/press-release/8f2513-minister-zappone-publishes-report-on-the-potential-introduction-of-o/
https://www.gov.ie/en/press-release/8f2513-minister-zappone-publishes-report-on-the-potential-introduction-of-o/
https://www.gov.uk/government/news/vital-new-support-for-young-people-leaving-care
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Az Európai Nemzetiségek Fiatalsága elnevezésű szervezet közreadott egy eszközkészletet az 

ifjúsági részvételről szemináriumokban, projektekben és workshopokon való felhasználás 

céljából azokkal a fiatalokkal, akik részt kívánnak venni a közösségük politikai életében. Az 

Európai Ifjúsági Alapítvány és az Európa Tanács támogatásával kifejlesztett eszközkészlet a 

fiatalok részvételének koncepciójára, annak különféle változataira és gyakorlati 

alkalmazásaira vonatkozik. 

 

http://www.yeni.org/2019/10/22/our-toolkit-on-youth-participation-is-there/ 

 

➢ Európa: A képzés hatása a korai gyermekkori nevelés és gondozás minőségére – 

jelentés 

2019. október 22. 

 

Az Eurofound nemrégiben átfogó jelentést tett közzé az életminőség és a közszolgáltatások 

legújabb fejleményeiről és jövőbeli kihívásairól. Ez a jelentés más témák között kiemeli a 

folyamatos szakmai továbbképzés (CPD) fontosságát az alkalmazottak interakciójának és a 

gyermekeknek a korai gyermekkori nevelés és gondozás terén elért eredményeinek 

szempontjából. A jelentés betekintést nyújt a fiatalok egészségügyi és szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésében mutatkozó egyenlőtlenségekbe is. 

 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagship-report/2019/challenges-and-

prospects-in-the-eu-quality-of-life-and-public-services?utm_campaign=quality-of- élet-köz-

szolgáltatások és utm_content = minőség-of-élet-köz-szolgáltatások és utm_source = 

bejelentési és utm_médium = email & _cldee = 

aGVhdGhlci5yb3lAZXVyb2RpYWNvbmlhLm9yZw% 3D% 3D & recipientid = érintkező 

730eeebf1038e311aa61005056825f55-48863e15c09145b499e45d61b8989ee2 & esid = 

65c05a0d-eff4-e911-9478-00505682489a # fül-01 

 

➢ Franciaország: Új nemzeti stratégia a gyermekek védelméről 

 

Az új francia stratégia 2020 és 2022 között kerül megvalósításra, és minden gyermek azonos 

lehetőségeit és jogait hivatott biztosítani az egészség, az oktatás, az érzelmi biztonság, és az 

önrendelkezés területén. Ezt kiterjedt szakpolitikai intézkedéseken keresztül valósítják meg, 

melyekbe számos különböző kormányzati területet vonnak be. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1246&furtherNews=yes&newsId=950
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Készítette: Héjj Lilla, Kállay-Kisbán Kriszta, Szarvas Andrea  
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