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Nemzetközi Kitekintő 

2019. február 

 

 

I. Nemzetközi reakciók a Kormány Családvédelmi Akciótervére 

 

➢ Miért folytat Orbán Viktor határozottan születéspárti politikát? 

2019. február 19. 

 

A cikk részletesen beszámol a magyar kormányfő által bejelentett intézkedéscsomagról, 

szembe állítva a francia „fatalista” családpolitikai hozzáállást a tudatos magyar cselekvéssel. 

A cikk kiemeli, hogy Magyarország több mint egymillió embert vesztett el 30 év alatt, a 

halálozások száma pedig meghaladja a születések számát.  A szerző szerint alapjában véve, a 

"más Európában" nem a változáshoz való alkalmazkodás, hanem a nemzet túlélésének 

kérdése van elsőbbségben. A cikkben megszólaló Közép-Európa szakértő „együttérző 

konzervativizmusként” aposztrofálja a magyar konzervatívok által hozott intézkedéseket, 

amelyek a szociális segélyeket összekapcsolják a középosztállyal. (…) 

 

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2019/02/19/31002-20190219ARTFIG00266-pourquoi-

viktor-orban-mene-t-il-une-politique-resolument-

nataliste.php?fbclid=IwAR3YXAOykeSK_QiveTOBwXKtF0CJ987Y4mXUViR4H6r1iTtdo

vkxrdiBCCU 

 

➢ Egy támogatója már biztosan van Orbán Viktor nagy csomagjának az európai 

vezetők körében 

2019. február 17. 

 

A demográfiai problémák megoldása, a népességnövekedés irányába tett figyelemre méltó és 

pozitív lépésnek minősítette a magyar kormány közelmúltban bejelentett családpolitikai 

intézkedéseit Andrej Babis cseh miniszterelnök, az ANO mozgalom elnöke vasárnap 

Prágában mozgalma tisztújító közgyűlésén elmondott beszédében. (…) 

 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/egy-tamogatoja-mar-biztosan-van-orban-viktor-nagy-

csomagjanak-az-europai-vezetok-koreben.314375.html 

 

➢ Economist: Orbán Viktor családtámogatási programja valószínűleg nem fog 

működni  

2019. február 15. 

 

Az Orbán Viktor által vasárnap bejelentett családtámogatási lépések valószínűleg nem fogják 

beváltani a hozzájuk fűzött reményeket, vagyis nem lesznek képesek jelentősen megemelni a 

termékenységi rátát - írja az Economist cikke. A lap ezen a héten megjelent nyomtatott 

számában egy rövid írásban foglalkozik az Orbán Viktor által vasárnap bejelentett 

családvédelmi csomaggal, illetve annak potenciális következményeivel. A cikk először 

hangsúlyozza, hogy a csomag jól beleillik a magyar kormány politikai törekvéseibe, miszerint 

a migráció támogatása elvetendő, az nem jelenthet megoldás az ország népesedési 

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2019/02/19/31002-20190219ARTFIG00266-pourquoi-viktor-orban-mene-t-il-une-politique-resolument-nataliste.php?fbclid=IwAR3YXAOykeSK_QiveTOBwXKtF0CJ987Y4mXUViR4H6r1iTtdovkxrdiBCCU
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2019/02/19/31002-20190219ARTFIG00266-pourquoi-viktor-orban-mene-t-il-une-politique-resolument-nataliste.php?fbclid=IwAR3YXAOykeSK_QiveTOBwXKtF0CJ987Y4mXUViR4H6r1iTtdovkxrdiBCCU
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2019/02/19/31002-20190219ARTFIG00266-pourquoi-viktor-orban-mene-t-il-une-politique-resolument-nataliste.php?fbclid=IwAR3YXAOykeSK_QiveTOBwXKtF0CJ987Y4mXUViR4H6r1iTtdovkxrdiBCCU
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2019/02/19/31002-20190219ARTFIG00266-pourquoi-viktor-orban-mene-t-il-une-politique-resolument-nataliste.php?fbclid=IwAR3YXAOykeSK_QiveTOBwXKtF0CJ987Y4mXUViR4H6r1iTtdovkxrdiBCCU
https://www.portfolio.hu/gazdasag/egy-tamogatoja-mar-biztosan-van-orban-viktor-nagy-csomagjanak-az-europai-vezetok-koreben.314375.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/egy-tamogatoja-mar-biztosan-van-orban-viktor-nagy-csomagjanak-az-europai-vezetok-koreben.314375.html
https://www.economist.com/europe/2019/02/16/viktor-orbans-plans-to-boost-hungarys-birth-rate-are-unlikely-to-work
https://www.portfolio.hu/gazdasag/oriasi-csomagot-jelentett-be-orban-viktor.4.313603.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/itt-van-orban-viktor-het-pontja.4.313609.html
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problémáira, ezért a családokat kell több gyerek vállalására ösztönözni. A négy gyermekes 

nők szja-mentessége, a (40 év alatti) fiatalok 10 milliós gyermekvállalási hitele, a CSOK 

kiterjesztése, valamint a nagycsaládosok támogatása 7 személyes autók vásárlásában mind ezt 

a célt hivatott szolgálni. (…) 

 

https://www.economist.com/europe/2019/02/16/viktor-orbans-plans-to-boost-hungarys-birth-

rate-are-unlikely-to-work 

 

➢ Nem csak Orbán ad ingyen pénzt a családoknak 

2019. február 13.  

 

A”Kívül tágasabb blog” arról ír, hogy nem csak Magyarországon kaphatnak pénzt a családok. 

Az olaszországi Locana polgármestere 9 ezer eurót (2,88 millió forint) ajánlott fel azoknak a 

külföldieknek, akik oda költöznek. A támogatásnak feltételei vannak: legyen gyermekük, 

legalább 6 ezer eurót (1,9 millió forint) keressenek egy évben és hosszú távra telepedjenek le. 

A szintén olaszországi Candela polgármestere 2017 óta fizet azoknak, akik hajlandóak 

letelepedni a városban: egyedülállók 800 eurót (256 ezer forint) kaphatnak, a négyfős 

családok pedig kétezret (640 ezer forint). A beköltözőknek bérelniük kell egy házat és ott is 

kell élniük, valamint éves fizetésüknek el kell érnie a 7500 eurót (2,4 millió forint). Azok a 

fiatal párok, akik pedig a spanyolországi Pongába költöznek, háromezer eurót (960 ezer 

forint) kapnak, és további háromezret minden gyerek után, akik már ott születnek. A pároknak 

vállalniuk kell, hogy öt évig nem költöznek el. A blog emellett négy Egyesült Államokbeli 

államban bevezetett intézkedési is bemutat, pl. Vermontban, ami az egyik leginkább 

elöregedő amerikai állam, 2019 elején indult el egy program, amelynek keretében akár 10 

ezer dollárt is igényelhet az, aki oda költözik és vállalja, hogy távmunkában dolgozik. Csak az 

államon kívüli cégek dolgozói pályázhatnak. Egyelőre száz ember támogatására van keret, de 

ha sikeres lesz, később bővíthetik. (…) 

 

https://kivultagasabb.blog.hu/2019/02/13/nem_csak_orban_ad_ingyenpenzt_a_csaladoknak 

 

➢ Óriásit megy Orbán Viktor népesedési programja külföldön 

2019. február 13.  

 

Idehaza vasárnap óta határozza meg a közbeszédet Orbán Viktor hétpontos családpolitikai 

akcióterve, de külföldön is hullámokat vet. A legnagyobb nemzetközi újságok kiemelten 

foglalkoznak az új ösztönző intézkedésekkel, sok esetben már most megkérdőjeleik azok 

lehetséges eredményeit. (…) 

 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/oriasit-megy-orban-viktor-nepesedesi-programja-

kulfoldon.3.313905.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link 

 

➢ Orbán négy vagy több gyermek vállalására ösztönzi az anyákat Magyarországon 

2019. február 11. 

 

A cikk szerint a magyar kormányfő régóta folytat nem szokványos megközelítést a magyar 

munkaerő létszámának és termelékenységének növelésére és most az egyik legambiciózusabb 

tervvel állt elő: a négy vagy annál több gyermeket vállaló nőknek nem kell többé személyi 

https://www.economist.com/europe/2019/02/16/viktor-orbans-plans-to-boost-hungarys-birth-rate-are-unlikely-to-work
https://www.economist.com/europe/2019/02/16/viktor-orbans-plans-to-boost-hungarys-birth-rate-are-unlikely-to-work
https://kivultagasabb.blog.hu/2019/02/13/nem_csak_orban_ad_ingyenpenzt_a_csaladoknak
https://kivultagasabb.blog.hu/2019/02/13/nem_csak_orban_ad_ingyenpenzt_a_csaladoknak
https://www.portfolio.hu/gazdasag/oriasit-megy-orban-viktor-nepesedesi-programja-kulfoldon.3.313905.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
https://www.portfolio.hu/gazdasag/oriasit-megy-orban-viktor-nepesedesi-programja-kulfoldon.3.313905.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
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jövedelemadót fizetniük. A tudósító szerint egyik európai uniós tagállam sem rendelkezik 

olyan magas termékenységi arányszámmal, hogy bevándorlás nélkül pótolja a népességét és 

Magyarország az 1,5-ös termelékenységi arányszámával a legyengébbek között van. A 

cikkben megszólal több szakértő, elemző is. Az Oxfordi Egyetem demográfiai professzora 

példaként említi a Franciaországban 2005-ben bevezetett pénzügyi ösztönzőket, amelyek nem 

értek el kimagasló eredményt, mivel a termékenységi arányszám még mindig csak 1,9 körül 

mozog, ami a bevándorlók nélkül még alacsonyabb lenne. Pető Andrea, a CEU gender 

tanulmányokkal foglalkozó professzora szerint a bejelentett intézkedésekkel a nők testét a 

nemzeti fejlődés forrásaként használják. (…)  

 

https://www.nytimes.com/2019/02/11/world/europe/orban-hungary-babies-mothers-

population-immigration.html 

 

 

II. Egyéb családpolitikai és demográfiai vonatkozású nemzetközi hírek 

 

➢ Családtámogatási tervet hirdettek Varsóban is 

2019. február 25. 

 

A lengyel kormánypárt a magyaréhoz hasonló családtámogatási program kiterjesztésével 

harangozta be a hétvégén az európai parlamenti választásokat megelőző kampányát. (…) A 

családtámogatási program kiterjesztésével a fiatalokat, a tizenharmadik havi nyugdíjjal az 

időseket igyekszik célba venni a nemzeti-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) kormánypárt, 

amely szombaton Varsóban tartotta meg választási nagygyűlését. 

 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/csaladtamogatasi-tervet-hirdettek-varsoban-is-5053817/ 

 

➢ Franciaország: Semelyik gyereknek nem kell úgy szólítani apát, hogy Szülő 1 

2019. február 22. 

 

A francia nemzetgyűlés egy olyan törvényjavaslatot tárgyalt, amely a gyerekek 

tankötelezettségének alsó korhatárát az eddig 6-ról 3 évre szállítja le (vagyis kötelezővé teszi 

az óvodába járást), a felső határt pedig 16-ról felemeli 18 évre. Ehhez nyújtott be módosítót a  

Macron-párti Köztársaság lendületben képviselője, amely az iskolai dokumentumokban 

átnevezte volna az anyát és az apát szülő 1-nek és szülő 2-nek. Az adminisztratív módosítás 

kezdeményezése jókora ideológiai vihart kavart: a hagyományos családmodell védői 

nekiestek a melegházasságot pártoló liberalizmusnak. A módosítóról szavaznia kell a 

szenátusnak is, és még újabb módosítók is érkezhetnek, amíg az elnök aláírja a jogszabályt. A 

francia oktatási miniszter jogi-technikai és tartalmi aggályokat is megfogalmazott a javaslat 

kapcsán. Ezen aggályokat kívánja feloldani a törvényjavaslat kormánypárti jelentéstevője által 

tett módosító: a dokumentumokon mindkét sorban „apa/anya és apa/anya” kifejezés 

szerepeljen, és a szülők maguk húzhatnák alá, hogy minek tekintik magukat. Ezt a változtatási 

javaslatot már az oktatási miniszter is támogatja. (…) 

 

https://index.hu/kulfold/2019/02/22/a_francia_gyereknek_nem_kell_ugy_szolitani_apat_hogy

_szulo_1/ 

 

https://www.nytimes.com/2019/02/11/world/europe/orban-hungary-babies-mothers-population-immigration.html
https://www.nytimes.com/2019/02/11/world/europe/orban-hungary-babies-mothers-population-immigration.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/csaladtamogatasi-tervet-hirdettek-varsoban-is-5053817/
https://index.hu/kulfold/2019/02/22/a_francia_gyereknek_nem_kell_ugy_szolitani_apat_hogy_szulo_1/
https://index.hu/kulfold/2019/02/22/a_francia_gyereknek_nem_kell_ugy_szolitani_apat_hogy_szulo_1/
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➢ Franciaország: Szülő 1 - szülő 2 Apa- Anya; Bruno Feillet nyilatkozata  

2019. február 19.  

 

„Ismét szomorúan tapasztaljuk a parlament kísérletét arra, hogy felbomlassza a családot azzal 

az ürüggyel, hogy egységesíti az adminisztrációs űrlapokat” – írta Bruno Feillet reimsi 

segédpüspök, a francia püspöki konferencia családdal és társadalommal foglalkozó 

bizottságának elnöke. – A már »túlhaladottnak« tekintett »apa« és »anya« kifejezés azt teszi 

lehetővé számunkra, hogy az egymást követő nemzedékekben azonosítsuk magunkat. Az 

iskoláknak különösképpen is osztoznia kellene e felfogásban.” 

„Ez a törvénytervezet a genderelmélet újabb megjelenése, amely el akarja törölni a 

különbséget aközött, hogy két egynemű vagy két különböző nemű szülője van egy 

gyermeknek – folytatta írásában a főpásztor. – Ezentúl pedig nincs olyan család, beleértve a 

nagyon kevés olyan családot, amelyben két egynemű felnőttből álló szülőpárt találunk, 

amelyekben úgy mutatkoznának be, hogy 1. számú vagy 2. számú szülő.” Az írás felteszi a 

kérdést, hogy válás esetén a kettes számú válna az egyes számú szülővé? A főpásztor végül 

annak a kívánságának adott hangot, hogy „a józan ész újra találja meg a maga helyét a 

gyermekek elsődleges java érdekében.” 

 

http://www.paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr/parent-1-parent-2-pere-et-mere-declaration-

de-mgr-bruno-feillet-120569 

 

 

➢ Eurostat: Gyermekek kielégítetlen orvosi és fogászati ellátás iránti igényei  

2019. február 15. 

 

2017-ben az Európai Unióban a 16 év alatti gyermekek 1,8%-ának maradt kielégítetlen orvosi 

kezelés iránti szükséglete. Ez az arány valamivel magasabb volt az egyszülős háztartásban élő 

gyermekek esetében (2,2%), mint az olyan háztartásokban, amelyben két vagy több felnőtt él 

(1,8%). A kielégítetlen orvosi szükségletekkel rendelkező gyermekek a legnagyobb arányban  

Belgiumban (8,7%) és Romániában (7,4%) találhatóak meg, őket követi Svédország (4,3%), 

Finnország (3,3%) és Csehország (2,7%). Ezzel szemben a legalacsonyabb arányt Ausztriában 

(csaknem 0,0%), Németországban (0,1%) és Magyarországon (0,2%) mérték, amit 

Spanyolország (0,3%), Horvátország (0,4%), Málta (0,5%), Szlovákia (0,6%) és Portugália 

(0,9%) követ. 2017-ben a 16 év alatti gyermekek 2,3% -a nem részesült megfelelő fogászati 

ellátásban. A fogorvosi ellátás hiányától szenvedő gyermekek aránya a legmagasabb 

Lettországban (7,3%) volt, majd Portugáliában (6,0%), Spanyolországban és Romániában 

(egyaránt 5,7%). Mindazonáltal hét tagállamban ez az arány 1% alá csökkent, nevezetesen 

Magyarországon (0,3%), Horvátországban (0,4%), Németországban (0,5%), Luxemburgban 

(0,7%), valamint Franciaországban, Ausztriában és Szlovákiában (egyaránt 0,9%). 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190215-1 

 

➢ Németország: Plenáris vita a családok támogatásáról szóló törvényjavaslatról 

(Starke-Familien-Gesetz) 

2019. február 14.  

 

http://www.paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr/parent-1-parent-2-pere-et-mere-declaration-de-mgr-bruno-feillet-120569
http://www.paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr/parent-1-parent-2-pere-et-mere-declaration-de-mgr-bruno-feillet-120569
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190215-1
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2019. február 14-én a Bundestag első olvasatban megvitatta a családok támogatásáról szóló 

törvényjavaslatot, az ún. „Erős Családok törvényét” (Starke-Familien-Gesetz). A szövetségi 

Családügyi Minisztérium és a szövetségi Munkaügyi Minisztérium által közösen jegyzett 

jogszabálytervezet az alacsony jövedelemmel rendelkező családok erősítését és a 

gyermekszegénység elleni küzdelmet hivatott elősegíteni. A javaslat középpontjában a 

gyermekek után járó rászorultsági alapú támogatás átalakítása és növelése áll, mindemellett az 

iskoláztatási támogatást is érinti. A törvényjavaslat szerint 2019. július 1-től havi 185 euróra 

emelik a gyermekek rászorultsági alapú támogatását (jelenleg: 170 EUR/hó/gyermek), 

egyúttal kibővítik a jogosultsági kört, így az egyedülálló szülők is igénybe tudják venni a 

támogatást gyermekeik után. Mintegy százezer, egyszülős háztartásban élő gyermek 

részesülhet ebből a támogatásból. A támogatás hat hónapon keresztül jár. A bürokratikus 

terhek csökkentése érdekében egyszerűsítik a támogatással kapcsolatos igénylési feltételeket 

is. Kb. 1,2 millióval több gyermek részesülhet a támogatásban a módosítások révén. A 

jogosultság függ a gyermekek számától, az életkoruktól, a háztartás jövedelmétől. A törvény 

szerint emellett 2019. augusztus 1-től, a 100 eurórós tanévindító csomagot 

(„Schulbedarfspaket”) 150 euróra emelik, amelynek köszönhetően minden gyermek részére 

biztosítható lesz a szükséges iskolai felszerelés. Emellett a jogosult gyermekek ingyenes 

ebédben részesülnek, továbbá ingyenes közösségi közlekedési jegyet kaphatnak. (…) 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/bundestag-beraet-starke-familien-

gesetz/131328 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-01/starke-familien-gesetz-kinderarmut-kritik-

kinderschutzbund 

 

➢ Eurofound: Szülői és apasági szabadság- elterjedtsége az apák körében  

2019. február 7. 

 

A Eurofound által elkészített jelentés szerint az elmúlt évtizedben a legtöbb országban nőtt az 

apasági szabadságra való jogosultságot kihasználó apák száma. A szülői szabadságra 

vonatkozó adatok alapján azonban elmondható, hogy ezen szabadságforma igénybevétele 

nincs teljes mértékben kihasználva. A jelentés rámutat, mely tagállamok vannak lemaradva és 

melyeknek kell biztosítaniuk az uniós szinten elfogadott 10 nap apasági, valamint 2 hónap 

szülői szabadságot. Az EU valamennyi tagállama biztosítja az apák azon jogát, hogy fizetett 

szabadság keretében gyermekükkel legyenek közvetlenül a gyermek születésekor vagy azt 

követően. Ez azonban nem minden országban az apák kizárólagos joga, néhány országban 

inkább családi mintsem egyéni jog. A jelentés szerint míg a gyermek születése idején igénybe 

vett apasági szabadságot megfelelően kompenzálják - az esetek többségében jelentős 

jövedelemveszteség nélkül –, ezen időszakok általában nagyon rövidek, egy héttől (vagy 

kevesebb) (Csehország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Luxemburg, Málta és 

Hollandia) két hétig terjednek (Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Franciaország, Írország, 

Lettország, Norvégia, Lengyelország és az Egyesült Királyság); és néhány országban ez az 

időszak több mint két hét. A jelentés szerint számos országban előrehaladás történt a szülői 

szabadságot igénybe vevő apák arányának növelése terén (Ausztria, Észtország, Finnország, 

Németország, Olaszország, Litvánia, Portugália), de azt is kiemeli, hogy jó néhány országban 

továbbra is alacsony szintű az apák részvétele (Bulgária, Horvátország, Csehország, 

Magyarország, Románia). (…) 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/bundestag-beraet-starke-familien-gesetz/131328
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/bundestag-beraet-starke-familien-gesetz/131328
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-01/starke-familien-gesetz-kinderarmut-kritik-kinderschutzbund
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-01/starke-familien-gesetz-kinderarmut-kritik-kinderschutzbund
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https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2019/parental-and-

paternity-leave-uptake-by-fathers 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1808

7en.pdf 

 

➢ ILO-UNICEF közös jelentés: Csupán a gyermekek harmada részesül szociális 

védelemben  

2019. február 6. 

 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és az UNICEF által közösen készített jelentés 

rámutat, hogy égető szükség van arra, hogy valamennyi gyermekre kiterjesszék a szociális 

védelmet, hiszen kritikus szerepe van abban, hogy segítsék a gyermekeket a szegénység és 

súlyos hátasainak elkerülésében. Bizonyított, hogy a pénzbeni szociális transzferek alapvető 

szerepet játszanak a szegénység és sérülékenység ördögi körének megtörésében.  A jelentés 

szerint globálisan csupán a gyermekek átlagosan 35%-a részesül szociális védelemben 

(Európában és Közép-Ázsiában: 87%, Amerikában 66%, Ázsiában 28%, Afrikában 16%.  

Ezzel egyidejűleg ötből egy gyermek extrém szegénységben él (kevesebb, mint 1,90 dollárból 

naponta) és a világ gyermekeinek majdnem fele „mérsékelt” szegénységben él (kevesebb, 

mint 3,10 dollárból naponta). A jelentés a családi ellátások és a gyermekek után járó ellátások 

gyors expanziójára szólít fel, hogy valamennyi gyermek részesüljön szociális védelemben. 

Ezek az ellátások kulcselemei a táplálékhoz, az egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való 

hozzáférés javítását célzó politikáknak. Mindemellett fontos faktorai a gyerekmunka, a 

szegénység és a sérülékenység csökkentésének. A jelentés megjegyzi, hogy a gyermekek 

általános szociális védelme nem a gazdag országok kiváltsága. Számos fejlődő ország elérte 

vagy majdnem elérte a teljes lefedettséget (pl. Argentína, Brazília, Chile, Mongólia, Dél-

Afrika). Ugyanakkor sok más országban a gyerekeket célzó szociális programok korlátozott 

lefedettséggel, nem megfelelő ellátási szinttel, széttöredezettséggel és gyenge 

intézményrendszerrel küzdenek. Néhány kormány költségvetési konszolidáció címszó alatt 

megvágta a juttatásokat, ahelyett hogy bővítette volna azokat. (…) 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---

soc_sec/documents/publication/wcms_669336.pdf 

 

➢ Eurofound: Életkor és életminőség – Kik a nyertesek és kik a vesztesek?  

2019. február 5.  

 

Az élet minősége a különböző korosztályokban kelet-nyugati és észak-déli különbözőséget 

mutat Európában, emellett a balkáni országokban a társadalmi kirekesztettség aggasztó 

szinten van. A Eurofound szakpolitikai elemzése az életminőségre vonatkozóan a korral 

összefüggő egyenlőtlenségeket vizsgálja, valamint hat korcsoportot, hét uniós országcsoportot 

és az életminőség öt dimenzióját (megélhetési nehézségek, politikai részvétel a 

társadalomban, társadalmi kirekesztés, mentális jólét, élettel való elégedettség) érintő 

különbségeket elemez. Az Európai Életminőség Felmérések (European Quality of Life Survey 

-EQLS) adataira alapozva az elemzés a 2011-2016 közötti változásokat vizsgálja, ezáltal 

képet adva a válság hatásáról, a különböző korosztályokra gyakorolt hatásairól és arról a 

módról, ahogy a munkerőpiac és a jóléti állam csökkentette a válság hatásait. Az elemzés 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2019/parental-and-paternity-leave-uptake-by-fathers
https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2019/parental-and-paternity-leave-uptake-by-fathers
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18087en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18087en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_669336.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_669336.pdf
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szerint összességében az idősebb generációknak jobb az életminőségük Nyugat-Európában, 

mint a fiatalabb korosztálynak, míg a Kelet-Európában ez pontosan fordítva van. (…) 

 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2019/age-and-quality-of-life-who-

are-the-winners-and-losers 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1802

0en.pdf 

 

➢ Svédországban az iskolások negyede már migráns hátterű 

2019. február 4. 

 

A Nemzeti Oktatási Hivatal által végzett felmérést az SVT nevű svéd közszolgálati televízió 

ismertette. Ennek alapján a skandináv országban tanuló diákok negyede migráns hátterű. 

 

http://www.origo.hu/nagyvilag/20190204-svedorszagban-az-iskolasok-negyede-mar-migrans-

hatteru.html 

 

➢ Egy friss felmérés szerint hétéves csúcson van azon oroszok aránya, akik nem 

akarnak emigrálni 

2019. február 4. 

 

Összességében az oroszok 17 százaléka véli úgy, hogy hajlandó lenne elhagyni hazáját, amely 

az elmúlt években először jelent 20 százalék alatti arányt. Eközben a 18 és 24 év közötti 

fiatalok több mint kétszer akkora valószínűséggel tervezik, hogy külföldre költöznek (41%), 

mint a teljes lakosság. Ezzel szemben az 55 év felettiek mindössze 5 százaléka játszott el a 

gondolattal, hogy maga mögött hagyja Oroszországot. 

 

https://www.themoscowtimes.com/2019/02/04/share-of-russians-unwilling-to-emigrate-hits-

7-year-high-poll-says-a64382 

 

➢ Lengyelország: Megszavazták a "Mama 4+" nyugdíjtervet  

2019. február 2. 

 

Lengyelország Szenátusa – a lengyel Parlament felsőháza – megszavazta azt a 2019. március 

1-jén hatályba lépő törvényt, amely speciális nyugdíjtervet vezet be a négy vagy több 

gyermeket nevelő, nem dolgozó szülők számára. Az intézkedés főként a nőket célozza, de 

egyedülálló apák is igénybe vehetik. A sok gyermeket nevelő anyáknak nyújtandó minimum 

nyugdíj tervét a lengyel kormány 2018 augusztusában jelentette be, és már a 2019. évi 

költségvetésbe is betervezték. Az intézkedés célja, hogy javítson Lengyelország nehéz 

demográfiai helyzetén, hozzájáruljon a családbarát politika megvalósulásához. Habár a 

„Mama 4+” nyugdíjtervet megszavazta a Szenátus, az ellenzéki szenátorok rámutattak, hogy 

amíg a terv alapvető szociális segítséget nyújt a nem dolgozó szülőknek, diszkriminálja a 

gyermeket nevelő munkavállalókat. A nyugdíjterv várhatóan közel 90 000 állampolgárt fog 

érinteni, azok a nők kaphatják, akik elérik a 60 éves nyugdíjkorhatárt. A lengyel kormány kb. 

11 milliárd PLN-t (2,57 milliárd eurót) szán erre az intézkedésre az elkövetkező 10 évben. 

2019-ben több mint 800 millió PLN-t különített el erre a célra.    

 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2019/age-and-quality-of-life-who-are-the-winners-and-losers
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2019/age-and-quality-of-life-who-are-the-winners-and-losers
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18020en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18020en.pdf
http://www.origo.hu/nagyvilag/20190204-svedorszagban-az-iskolasok-negyede-mar-migrans-hatteru.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20190204-svedorszagban-az-iskolasok-negyede-mar-migrans-hatteru.html
https://www.themoscowtimes.com/2019/02/04/share-of-russians-unwilling-to-emigrate-hits-7-year-high-poll-says-a64382
https://www.themoscowtimes.com/2019/02/04/share-of-russians-unwilling-to-emigrate-hits-7-year-high-poll-says-a64382
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http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/404578,Mama-4-pension-plan-voted- 

 

➢ Az OECD szerint további reformok hozzájárulnak majd egy erősebb és 

befogadóbb magyar gazdasági teljesítményhez 

2019. január 31. 

 

Az OECD magyar gazdaságról szóló legfrissebb jelentése a jelenlegi bővülés mögötti 

tényezőket, valamint a kilátásokkal kapcsolatos belső és külső kihívások leküzdését segítő 

politikákat vizsgálja. Az országtanulmány 2019-re 3,9%-os, 2020-ra pedig 3,3%-os 

növekedést jelez előre, és a gazdaság erősítését, fenntarthatóságát és befogadóbbá tételét célzó 

menetrendet vázol fel. A népességöregedés államháztartásra gyakorolt negatív hatásának a 

kezelése érdekében a tanulmány javasolja, hogy Magyarország 2022-re emelje 65 évre a 

törvényes nyugdíjkorhatárt, utána pedig kösse azt a várható élettartam alakulásához. A 

tanulmány továbbá javasolja a korengedményes nyugdíjba vonulás valamennyi lehetőségének 

megszüntetését és ezzel egyidejűleg egy, minden nyugdíjas számára egy minimális 

jövedelmet biztosító alapnyugdíj bevezetését. A tanulmány rámutat arra, hogy az 

egészségügyre fordított közkiadások csökkentése érdekében javítani kell az egészségügyi 

rendszer hatékonyságát. Ez érintheti a kórházi tartózkodások csökkentését az ambuláns 

ápolási szolgáltatások felfuttatásával, a kórházi ellátás kevesebb, de jobban felszerelt és 

szakosodott kórházakba történő összpontosításával, valamint a különböző hosszútávú 

gondozási rendszerek integrálásával. 

 

http://www.oecd.org/economy/surveys/Hungary-survey-2019-executive-summary-

brochure.pdf 

http://www.oecd.org/economy/surveys/Promoting-a-stronger-and-more-inclusive-economy-

OECD-Economic-Survey-Hungary-2019.pdf 

 

➢ Írország: Éves jelentés a Gyermekek és a fiatalok döntéshozatalban való 

részvételéről szóló nemzeti stratégiáról 

2019. január 29. 

 

A Gyermek- és ifjúsági ügyekért felelős miniszter megjelentette a gyermekekre és a fiatalokra 

vonatkozó döntéshozatalban való részvételre vonatkozó nemzeti stratégia 2015-2020 

végrehajtásának harmadik éves jelentését. A dokumentumban megtalálható, hogy a 

kormányzati szervek és ügynökségek milyen előrelépést tettek a gyermekek és a fiatalok 

döntéshozatalba való bevonásában, ideértve egy részvételi központ létrehozását. 

 

https://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Press-Releases-copy-dcya-gov-ie-2019/81/5123.htm 

 

➢ Franciaország: A Nemzeti gyermekvédelmi stratégia meghirdetése 

2019. január 28. 

 

2019. január 28-án az újonnan kinevezett gyermekvédelmi államtitkár bejelentette a kormány 

Gyermekvédelmi stratégiájának fő témáit. A stratégia középpontjában a szülők jobb 

támogatása, a gyermekek ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatos figyelemfelhívás és a 

gyermekeknek juttatott szociális szolgáltatások javítása áll (a megelőzésre összpontosítva), 

különösen a szakemberek jobb képzése révén. 

http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/404578,Mama-4-pension-plan-voted-
http://www.oecd.org/economy/surveys/Hungary-survey-2019-executive-summary-brochure.pdf
http://www.oecd.org/economy/surveys/Hungary-survey-2019-executive-summary-brochure.pdf
http://www.oecd.org/economy/surveys/Promoting-a-stronger-and-more-inclusive-economy-OECD-Economic-Survey-Hungary-2019.pdf
http://www.oecd.org/economy/surveys/Promoting-a-stronger-and-more-inclusive-economy-OECD-Economic-Survey-Hungary-2019.pdf
https://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Press-Releases-copy-dcya-gov-ie-2019/81/5123.htm
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Az elkövetkező hónapokban a stratégia nyilvános konzultációja következik, a konkrét 

intézkedéseket a nyári időszakban hozzák meg. 

 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/plan-pour-la-protection-de-lenfance-les-orientations-du-

gouvernement 

 

➢ Egyesült Királyság: Ingyenes telefonos segélyvonal stressztől szenvedő családok 

számára   

2019. január 21. 

 

Januártól elérhető egy új, ingyenesen hívható segélyvonal családtagok számára. Az 

úgynevezett Family line vonal minden hétköznap 18:00-22:00 és hétvégén 10:00-13:00 között 

érhető el. A cél az, hogy gyakorlati tanácsokat és érzelmi támogatást nyújtson olyan 

embereknek, akik anyagi vagy családi problémákkal küzdenek, esetleg bizonytalanok szülői 

feladataik ellátásában. 

 

https://www.theguardian.com/society/2019/jan/21/freephone-helpline-for-stressed-families-

to-be-launched?CMP=Share_AndroidApp_Gmail 

 

➢ Új EPIC szakpolitikai kiadvány a speciális nevelési igényű (SNI) gyermekek 

számára a minőségi oktatáshoz való hozzáférésről 

2019. január 21. 

 

Az EPIC friss szakpolitikai kiadványa áttekintést nyújt az EU-tagállamok szakpolitikáiról és 

gyakorlatairól a speciális nevelési igényű gyermekek számára a minőségi oktatáshoz való 

hozzáférés támogatása érdekében. A kiadvány rávilágít a tagállamokban alkalmazott főbb 

megközelítésekre, és meghatározza a politikai döntéshozók és a szakemberek számára 

kulcsfontosságú kihívásokat annak érdekében, hogy elősegítse az SNI-vel érintett gyermekek 

számára a minőségi oktatáshoz való hozzáférést.  

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8169&furtherPubs=yes  

 

➢ A Kínát fenyegető válság: a csökkenő népesség 

2019. január 21. 

 

A kínai Társadalomtudományi Akadémia közzétett egy jelentést, melyben elismerik, hogy 

Kína hírhedt „egy gyermek” politikája elérte eredeti célját, vagyis a népességnövekedés 

lassulását, ugyanakkor új kihívást is támasztott a kormány elé. Az Akadémia figyelmeztet: a 

születési ráta csökkenése és a várható élettartam növekedése azt jelenti, hogy hamarosan túl 

kevés lesz a munkavállaló, hogy el tudja tartani a hatalmas és öregedő népességet. Az 

Akadémia becslése szerint ez a jelenség 2027-ben veheti kezdetét, míg mások szerint 

hamarabb bekövetkezhet, vagy már be is következett. A kínai kormány felismerte ezt az 

aggasztó demográfiai tendenciát és 2013-ban elkezdte enyhíteni az „egy gyermek” politikáját. 

2016-ban pedig minden család számára két gyermekre emelte a korlátozást, remélve, hogy 

ösztönözni tudja a gyermekszületést. Azonban ez nem járt sikerrel, ugyanis a születési ráta 

2017-ben újra csökkenni kezdett, 17,2 millió gyermek született ebben az évben, még 2016-

ban ez a szám 17, 9 millió volt. Bár a második gyermekkel rendelkező családok száma nőtt, a 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/plan-pour-la-protection-de-lenfance-les-orientations-du-gouvernement
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/plan-pour-la-protection-de-lenfance-les-orientations-du-gouvernement
https://www.theguardian.com/society/2019/jan/21/freephone-helpline-for-stressed-families-to-be-launched?CMP=Share_AndroidApp_Gmail
https://www.theguardian.com/society/2019/jan/21/freephone-helpline-for-stressed-families-to-be-launched?CMP=Share_AndroidApp_Gmail
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8169&furtherPubs=yes
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születések száma tovább csökkent. A kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint pedig 

2018-ban a születések száma 15,2 millióra esett vissza, ami közel 12 százalékos csökkenést 

jelentett országosan. Ahogy más országokban, Kínában is számos oka van a csökkenő 

születési rátának, beleértve a növekvő jólétet és a nők előtt álló lehetőségek bővülését. Kína 

gazdasági növekedése olyan társadalom kialakulásához vezetett ahol sok fiatal pár gazdasági 

nyomással küzd, ami megnehezíti nemhogy a két, de még az egy gyermek vállalását is. A 

csökkenő népesség pedig egyre nagyobb terhet ró a kínai gazdaságra és munkaerőre. 

 

https://www.nytimes.com/interactive/2019/01/17/world/asia/china-population-crisis.html 

 

➢ Ausztria: Hatályba lépett az ún. „Family Bonus Plus” kedvezmény 

2019. január 10. 

 

2019. január 1-jétől az osztrák családok élvezhetik a „Family Bonus Plus” adókedvezményt. 

Megközelítőleg 950 ezer család tud gyerekenként évente max. 1500 euró összegű 

adókedvezményt igénybe venni. A legalacsonyabb fizetéssel rendelkező szülők 

gyermekenként évente mintegy 250 eurós kedvezményt kaphatnak. 

 

https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-

unterstuetzungen/familienbesteuerung/Familienbonus-Plus.html 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9277&furtherNews=yes 

 

➢ Európai Unió: Új európai uniós ifjúsági stratégia lép hatályba  

2019. január 3. 

 

2019. január 1-jén lépett hatályba az EU új ifjúsági stratégiája a 2019-2027 közötti időszakra. 

Az EU Tanácsának novemberben jóváhagyott új stratégiája három cselekvési területre 

összpontosít: bevonni, összekapcsolni és képessé tenni. A stratégia ágazatokon átívelő 

megközelítést dolgoz ki a különböző szakpolitikai területeken a fiatalok szükségleteinek 

kielégítésére, ideértve egy új uniós ifjúsági koordinátori szerep létrehozását is. 

 

https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_en 

 

➢ Egyesült Királyság: Gyermekgondozásra és a gyermek korai éveire vonatkozó 

felmérés 

2018. december 20. 

 

Az Egyesült Királyság Oktatási Minisztériuma 2018 decemberében hozta nyilvánosságra 

felmérése eredményét, mely a 14 év alatti gyermekkel rendelkező szülőkre irányult. Az 

eredmények képet adnak arról, hogy a szülők milyen mértékben veszik igénybe a 

gyermekgondozási és kora gyermekkori szolgáltatásokat. Az eredmények azt mutatják, hogy 

2017 óta csökkent a formális gyermekgondozás igénybevétele. A vizsgálat során a női 

válaszadók úgy nyilatkoztak, hogy a megbízható gyermekgondozási szolgáltatások segítik 

őket a munkaerőpiacra történő visszatérésben, és új munkahely megtalálásában.   

 

https://www.gov.uk/government/statistics/childcare-and-early-years-survey-of-parents-2018 

https://www.nytimes.com/interactive/2019/01/17/world/asia/china-population-crisis.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbesteuerung/Familienbonus-Plus.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbesteuerung/Familienbonus-Plus.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9277&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_en
https://www.gov.uk/government/statistics/childcare-and-early-years-survey-of-parents-2018
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/766498/Childcare_and_Early_Years_Survey_of_Parents_in_England_2018.pdf 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9277&furtherNews=yes 

 

➢ Németország: Hatályba lépett az ún. ‘Gute KiTa” törvény 

2018. december 14. 

 

A német parlament által elfogadott és 2019. január 1-jén hatályba lépett ún. ‘Good KiTa” 

törvény célja támogatni a minőségi gyermekgondozást. A törvény magában foglalja az 

alacsonyabb gyermekgondozási díjak kötelező bevezetését azon szülők számára, akik nem 

tudják megfizetni a szolgáltatás teljes árát. Emellett díjmentességet vezet be azon szülők 

számára, akik gyermek után járó támogatásban és lakhatási támogatásban részesülnek. Ezen 

túlmenően a törvény előírja, hogy a kormánynak támogatnia kell a szövetségi államokat 

gyermekgondozásra vonatkozó speciális igényeikben.  

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/gute-kita-gesetz-beschlossen/128382 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9277&furtherNews=yes 

 

➢ Ausztria: Családbarát önkormányzat tanúsítvány 

2018. december 13. 

 

Az Osztrák Családkutatási Intézet (ÖIF) közzétett egy munkadokumentumot, amely beszámol 

a családbarát önkormányzat tanúsítvány használatának tapasztalatairól, mint a helyi politikák 

stratégiai tervezésének, ellenőrzésének és értékelésének egyik eszközéről. A 2006-ban 

elindított részvételi folyamat célja, hogy segítse az önkormányzatok családbarátabbá tételét. A 

2100-ból eddig mintegy 400 önkormányzat vett részt a tanúsítási folyamatban.  

 

https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/audit-familienfreundlichegemeinde(cb8b1dea-

9ddb-4c62-8240-b0fd7c1dec1a).html 

 

➢ Belgium: Újra elindul a figyelemfelkeltő kampány a nevelőszülőknél elhelyezett 

gyermekek támogatására 

2018. december 12. 

 

2018 decemberében Belgium a 2015-ös és 2017-es kampányokra építve újra elindította TV-

kampányát, amelynek célja, hogy nevelőszülőket toborozzanak és ösztönözzék a 

nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek mentorálását. 

 

http://gouvernement.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/campagne-de-

sensibilisation-et-de-recrutement-de-familles-daccueil--rediffusion-des-microprogrammes-

relatifs-a-laccueil-familial-et-dun-clip-de-sensibilisation-relatif-au-

parrainage.publicationfull.html 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9277&furtherNews=yes 

 

 

➢ Szlovákia: Szülői szabadság reformja 

2018. december 12. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/766498/Childcare_and_Early_Years_Survey_of_Parents_in_England_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/766498/Childcare_and_Early_Years_Survey_of_Parents_in_England_2018.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9277&furtherNews=yes
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/gute-kita-gesetz-beschlossen/128382
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9277&furtherNews=yes
https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/audit-familienfreundlichegemeinde(cb8b1dea-9ddb-4c62-8240-b0fd7c1dec1a).html
https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/audit-familienfreundlichegemeinde(cb8b1dea-9ddb-4c62-8240-b0fd7c1dec1a).html
http://gouvernement.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/campagne-de-sensibilisation-et-de-recrutement-de-familles-daccueil--rediffusion-des-microprogrammes-relatifs-a-laccueil-familial-et-dun-clip-de-sensibilisation-relatif-au-parrainage.publicationfull.html
http://gouvernement.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/campagne-de-sensibilisation-et-de-recrutement-de-familles-daccueil--rediffusion-des-microprogrammes-relatifs-a-laccueil-familial-et-dun-clip-de-sensibilisation-relatif-au-parrainage.publicationfull.html
http://gouvernement.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/campagne-de-sensibilisation-et-de-recrutement-de-familles-daccueil--rediffusion-des-microprogrammes-relatifs-a-laccueil-familial-et-dun-clip-de-sensibilisation-relatif-au-parrainage.publicationfull.html
http://gouvernement.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/campagne-de-sensibilisation-et-de-recrutement-de-familles-daccueil--rediffusion-des-microprogrammes-relatifs-a-laccueil-familial-et-dun-clip-de-sensibilisation-relatif-au-parrainage.publicationfull.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9277&furtherNews=yes
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A szlovák kormány 2018. december 12-én fogadta el a társadalombiztosítási törvény 

módosítását célzó jogszabályt. A 2019. január 1-jén hatályba lépett módosítás értelmében 

mindkét szülő egyszerre igénybe veheti a szülői szabadságot, mindegyik külön-külön 

gyermekre. Ez azt jelenti, hogy a többgyermekes (3 év alatti gyerekek esetén) szülők 

egyszerre jogosultak szülői szabadság idejére járó jövedelemre.  

 

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/otcovia-budu-moct-cerpat-

materske-spolu-matkami.html 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9277&furtherNews=yes 

 

➢ Dánia: Digitális képzés a válásra készülő szülőknek 

2018. december 9. 

 

A családjogi rendszer reformjának részeként 2019 áprilisában egy három hónapos kötelező 

gondolkozási időszak kerül bevezetésre azoknak a válni készülő szülőknek, akiknek 18 év 

alatti gyermekük van. Ezen időszak alatt a szülőket felkérik egy digitális kurzus (SES) 

teljesítésére, mely olyan témákat ölel fel, mint a szülők közötti együttműködés, a gyermekkel 

való kapcsolat kihívásai. A kurzus emellett olyan eszközöket kínál, amellyel támogatni tudják 

gyermeküket a válás időszakában. Ez a program azoknak a szülőknek is elérhető lesz, akik 

már túl vannak a váláson. A SES kurzus a Koppenhágai Egyetem mintegy 5 éves kutatására 

épül.  

 

https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/dec/digitalt-forloeb-skal-hjaelpe-

foraeldre-der-gaar-fra-hinanden/ 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9277&furtherNews=yes 

 

➢ Az Európai Parlament támogatja az ESZA + programon belüli Gyermekgarancia 

projektet 

2018. december 7. 

 

2019. január 16-án szavazott az Európai Parlament az Európai Szociális Alap (ESF +) 2021-

2027 közötti időszakáról. A rendelettervezet kimondja, hogy a tagállamoknak az ESZA + 

források legalább 5% -át az Európai Gyermekgarancia programra kell elkülöníteniük. 

A Gyermekgarancia program célja a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelem, azáltal, hogy az országokat arra ösztönzi, hogy fektessenek be a pozitív 

gyermekfejlesztést és jólétet támogató szolgáltatásokba és kezdeményezésekbe. Most az 

Európai Tanácson a sor, hogy támogassa ezeket a rendeleteket a jövőbeni uniós 

költségvetésben. 

 

https://www.eurochild.org/news/news-details/article/european-parliament-committee-backs-

child-guarantee-in-european-social-fund-

plus/?no_cache=1&utm_source=email&utm_campaign=Jan_eNB&utm_medium=email 

 

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/otcovia-budu-moct-cerpat-materske-spolu-matkami.html
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/otcovia-budu-moct-cerpat-materske-spolu-matkami.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9277&furtherNews=yes
https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/dec/digitalt-forloeb-skal-hjaelpe-foraeldre-der-gaar-fra-hinanden/
https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/dec/digitalt-forloeb-skal-hjaelpe-foraeldre-der-gaar-fra-hinanden/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9277&furtherNews=yes
https://www.eurochild.org/news/news-details/article/european-parliament-committee-backs-child-guarantee-in-european-social-fund-plus/?no_cache=1&utm_source=email&utm_campaign=Jan_eNB&utm_medium=email
https://www.eurochild.org/news/news-details/article/european-parliament-committee-backs-child-guarantee-in-european-social-fund-plus/?no_cache=1&utm_source=email&utm_campaign=Jan_eNB&utm_medium=email
https://www.eurochild.org/news/news-details/article/european-parliament-committee-backs-child-guarantee-in-european-social-fund-plus/?no_cache=1&utm_source=email&utm_campaign=Jan_eNB&utm_medium=email
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➢ Észtország: Az új Gyermekegészségügyi monitoring útmutató hangsúlyozza a 

megelőzés és a korai előrejelzés fontosságát 

2018. december 

 

A szociális ügyekért felelős minisztérium közzétette az új Gyermekegészségügyi monitoring 

útmutató munkapéldányát, amely 2019. február 4-ig érhető el a nyilvános konzultáció 

keretében. 

A korábbi, 2009-ben megalkotott iránymutatásokat az egészségügyi szakemberek, a szülők és 

a szociális munkások számára bizonyítékokon alapuló ajánlásokkal frissítik. Ezek közé 

tartoznak a megelőző intézkedések, az orvosi látogatások gyakoriságával kapcsolatos 

tanácsadás és az egészségügyi minták korai felismerése. 

Ezen új iránymutatások végrehajtásával párhuzamosan az egészségügyi dolgozók és a családi 

ápolónők magatartási kódexei megfelelően frissülnek, amelyhez az egészségügyi 

szakemberek számára képzéseket biztosítanak. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=1251&newsId=9300&furtherNews=ye

s 

https://www.sm.ee/et/uudised/uues-laste-tervise-jalgimise-juhendis-pannakse-enam-rohku-

ennetusele-ja-varajasele 

 

➢ Az élettel való elégedettség kedvez a gyerekvállalásnak. A jelenleg alacsony 

termékenységű országok általános pozitív pozitív hatása a gyermekvállalásra 

2018. december 

 

Vajon több gyermeke van-e azon emberek, akik elégedettebbek az életükkel? Kétségtelen, 

hogy a gyerekek nagy energiaráfordítást és befektetést igényelnek a szülők részéről. 

Ugyanakkor azokban az országokban is, ahol a fogamzásgátlók könnyen hozzáférhetők és 

széles körben használhatók, ahol a gyerekvállalás döntés kérdése, és a legtöbb esetben 

szándékolt cselekvés eredménye, a szülőség nem ment „divatból”.  

A tanulmány azt a hipotézist vizsgálja, hogy az élettel való elégedettség magasabb szintje 

növeli a gyermekvállalási szándékot. Azzal érvelünk, hogy az életükkel általánosságban 

elégedett emberek felkészültebbek a gyermeknevelés embert próbáló feladatának vállalására.  

Ha azt javasoljuk, hogy az élettel való elégedettség növeli a termékenységet, akkor ez a 

pozitív kapcsolat megfigyelhető kellene, hogy legyen a mai alacsony termékenységi 

arányszámmal rendelkező társadalmakban. A hipotézist úgy teszteltük, hogy az általános 

élettel való elégedettségre a termékenységi arányszám meghatározó tényezőjeként 

tekintettünk a következő fejlett országok esetében rendelkezésre álló longitudinális adatsorok 

felhasználásával: Ausztrália, Németország, Oroszország, Dél-Korea, Svájc, az Egyesült 

Királyság és az Egyesült Államok.  

Minden érintett országban azt tapasztaltuk, hogy a szubjektív jóllét magasabb szintje valóban 

a gyermekvállalás nagyobb valószínűségével jár együtt. Ezért arra a következtetésre jutottunk, 

hogy az élettel való elégedettség kedvezően hat a reprodukcióra, legalábbis az alacsony 

termékenységi arányszámmal rendelkező társadalmakban. 

 

https://www.population-europe.eu/pop-digest/happy-people-have-more-babies 

 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=1251&newsId=9300&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=1251&newsId=9300&furtherNews=yes
https://www.sm.ee/et/uudised/uues-laste-tervise-jalgimise-juhendis-pannakse-enam-rohku-ennetusele-ja-varajasele
https://www.sm.ee/et/uudised/uues-laste-tervise-jalgimise-juhendis-pannakse-enam-rohku-ennetusele-ja-varajasele
https://www.population-europe.eu/pop-digest/happy-people-have-more-babies
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2019. február 27.  

Készítette: Kállay-Kisbán Kriszta, Szarvas Andrea, Joó Kinga, Molnár Balázs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


