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Nemzetközi Kitekintő 

2019. január 

 

 

➢ A családi ellátások indexálása: a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ausztria 

ellen 

2019. január 24. 

 

A Bizottság úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Ausztriának azon új jogszabályra 

vonatkozóan, amelynek értelmében az Ausztriában dolgozó uniós polgárok családi ellátásait és 

családi adókedvezményeit indexálásnak vetik alá, ha gyermekeik külföldön élnek. Marianne 

Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, valamint munkavállalói készségekért és 

mobilitásért felelős biztos így nyilatkozott: „Egységes piacunk alapja a méltányosság és az 

egyenlő bánásmód. Az EU-ban nincsenek másodrendű munkavállalók. Ha a mobil 

munkavállalók ugyanúgy járulnak hozzá a szociális biztonsági rendszerhez, mint a helyi 

munkavállalók, akkor ugyanolyan ellátásokat kell kapniuk, még abban az esetben is, ha 

gyermekeik külföldön élnek. Az EU-ban nincsenek másodrendű gyermekek.” 

Az Ausztriának küldött felszólító levéllel az Európai Bizottság hivatalosan elindította a 

kötelezettségszegési eljárást. Ausztriának két hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy eloszlassa 

a Bizottság aggályait. Ellenkező esetben a Bizottság indokolással ellátott vélemény küldéséről 

határozhat. 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/IP-19-463_EN.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-664_en.htm 

 

➢ A munka és a magánélet közötti egyensúly: a Bizottság üdvözli az elfogadott 

ideiglenes megállapodást 

2019. január 24. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Bizottság által 

előterjesztett, a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti 

egyensúly megteremtéséről szóló új irányelvjavaslatról. Ezt az ideiglenes megállapodást most 

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak hivatalosan is el kell fogadnia. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-424_en.htm 

 

➢ Március 8. munkaszüneti nap lesz Berlinben 

2019. január 24. 

 

A Nemzetközi Nőnap (március 8.) a további német tartományoktól eltérően munkaszüneti nap 

lesz Berlinben. A német fővárosban volt eddig a legkevesebb munkaszüneti nap, mivel az 

elmúlt években több tartomány is új munkaszüneti napokról döntött, míg több északi tartomány 

a Reformáció Napját, addig Thüringia a Nemzetközi Gyermeknapot tette szabadnappá. Az 

SPD-Linke-Zöldek koalíció javaslatát támadta a berlini CDU, az AfD, és a gazdasági szereplők 

is. Anja Kofbinger a kormánykoalícióban résztvevő Zöldek képviselője támogatta a döntést, 

file:///C:/Users/user/Downloads/IP-19-463_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-664_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-424_en.htm
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mivel „Berlin többvallású és ateista jellegű, így a döntést követően egy vallássemleges 

ünnepnapja lesz minden polgárnak”.   

 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-01/frauentag-feiertag-berlin-8-maerz 

 

➢ New York intézkedéseket hozott az abortuszhoz való hozzáférés védelmében 

2019. január 24. 

 

A Roe kontra Wade ügyben született döntés 46. évfordulóján New York állam elfogadta az ún. 

Reproduktív Egészségügyi Törvényt (Reproductive Health Act). (Roe v. Wade-nek nevezik az 

Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága által, 1973-ban hozott döntést, mely levette az abortuszt 

a büntetett és tiltott cselekmények listájáról, és törvényes keretet szabott a beavatkozásnak “a 

nők egészsége és az emberi élet védelme” érdekében.) Az új törvény nemcsak az abortuszhoz 

való hozzáférést őrzi meg, hanem kivonja az abortuszt a büntető törvénykönyv emberölés 

fogalma alól. A jogszabály a későn elvégzett abortuszokról is rendelkezik, ennek értelmében a 

24. hét után is elvégezhető az abortusz, ha a magzat nem életképes, vagy ha az anya életét 

szükséges megmenteni. A törvény emellett védi azokat az orvosokat és egészségügyi 

szakembereket, akik büntetőeljárásból kifolyólag végeznek abortuszokat, valamint lehetővé 

teszi, hogy azon egészségügyi szakemberek is végezhessenek abortuszokat New Yorkban, akik 

nem orvosok.  

 

https://edition.cnn.com/2019/01/23/health/new-york-abortion-measures-trnd/index.html 

 

➢ Hannover gender-semleges megszólításokat vezet be 

2019. január 22. 

 

Egy új szabályozás értelmében Hannover városának hivatalos levelezésében áttérnek a 

nemsemleges megszólítások használatára, így például a tanár/tanárnő helyett az egységes 

oktató titulus lesz irányadó. Mint ismert, Németországban január elsejével megnyílt az út azon 

németek előtt, akik úgy érzik, hogy a férfi avagy nő nemek nem vonatkoznak rájuk, így már 

törvényesen is harmadik neműnek anyakönyvezhetőek. A városi döntés ennek mentén született, 

célja, hogy nemtől függetlenül minden személyt helyesen lehessen megszólítani. 

 

http://www.spiegel.de/karriere/hannover-fuehrt-gendergerechte-sprache-ein-a-

1249326.html#ref=rss 

 

➢ Csecsemőkre vágyva: az északi országok gyerekekért kiáltanak 

2019. január 17. 

 

Az északi országok régóta a magas termékenységi ráták bástyái, de mára a helyzet megváltozott 

a kontinens gyors idősödése miatt. Az északi országok korábban meglévő magas termékenységi 

rátái csökkenésnek indultak, ami a norvég miniszterelnök szerint fenyegeti a skandináv 

szociális jóléti modellt. 

Az észak-európai térség demográfiai helyzete mögött két tényező is rejtőzik: kevesebb család 

van, továbbá a nők hosszabb ideig várnak az első gyermek vállalása előtt. Az okokra nincs 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-01/frauentag-feiertag-berlin-8-maerz
https://edition.cnn.com/2019/01/23/health/new-york-abortion-measures-trnd/index.html
http://www.spiegel.de/karriere/hannover-fuehrt-gendergerechte-sprache-ein-a-1249326.html#ref=rss
http://www.spiegel.de/karriere/hannover-fuehrt-gendergerechte-sprache-ein-a-1249326.html#ref=rss
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egyértelmű magyarázat, de a pénzügyi bizonytalanság és a lakhatási költségek drasztikus 

növekedése valószínűsíthető tényezők. 

 

https://www.thelocal.no/20190117/babies-wanted-nordic-countries-crying-out-for-kids-

denmark-norway-

sweden?fbclid=IwAR3V4HsnxiPR1J_JhGwRX5PxXlGR0uG53Szu5vtcZvAzS4t02MASlfjS

W3Y 

 

➢ Mit jelentene a megállpodás nélküli Brexit az állampolgári jogok tekintetében? 

2019. január 16.  

 

Annak érdekében, hogy eloszlassa a bizonytalanságot, a brit kormány az Állampolgársági 

Jogokról szóló Dokumentumában (Policy Paper on Citizens’ Rights) kijelentette, hogy az uniós 

állampolgárok és családtagjaik továbbra is tartózkodhatnak, dolgozhatnak, tanulhatnak, 

valamint hozzáférhetnek a szolgáltatásokhoz és juttatásokhoz a jelenlegiekhez azonos alapon a 

megállapodás nélküli kilépés esetén is.  
 
Azoknak, akik megfelelnek a feltételeknek, 2019. március 29-én, a kilépés napján az országban kell 
tartózkodniuk, amely jóval korábbi időpont, mint a kilépési megállapoidásban rögzített 2020. 
december 31-i dátum.  

 

https://www.euronews.com/2019/01/10/what-would-a-no-deal-brexit-mean-for-citizens-rights 

 

➢ Ingyenes tömegközlekedés a párizsi gyerekeknek 

2019. január 14. 

 

Minden 11 év alatti francia gyerek ingyenesen utazhat Párizs tömegközlekedési járatain 2019 

szeptemberétől. Ugyanez érvényes a fogyatékossággal élő gyerekekre és fiatalokra 20 éves 

korig. A 14-18 éves középiskolások 50 százalékos kedvezménnyel utazhatnak, továbbá ingyen 

használhatják a közösségi kerékpárokat is (Vélib rendszer, olyan, mint Budapesten a Bubi). 

 

https://demarchesadministratives.fr/actualites/transports-en-commun-gratuits-a-paris-pour-les-

moins-de-11-ans-a-partir-du-1er-septembre-2019 

 

➢ Olasz–lengyel tengely Brüsszel ellen 

2019. január 10. 

 

Matteo Salvini: A valódi európai értékek reneszánsza jön, vissza kell térni a gyökerekhez  

 

Az olasz politikus hangsúlyozta: az új európai tavasz során a valódi európai értékek reneszánsza 

jön, kevesebb lesz a pénzügy, kevesebb a bürokrácia, több a munka és több a családügy, és 

mindenekelőtt több a biztonság. (…) Felidézte: a lengyelek többször arról beszéltek, hogy 

Európának vissza kell térnie identitásához, a zsidó–keresztény gyökereihez. 

 

https://magyaridok.hu/kulfold/olasz-lengyel-tengely-brusszel-ellen-3834200/ 

 

https://www.thelocal.no/20190117/babies-wanted-nordic-countries-crying-out-for-kids-denmark-norway-sweden?fbclid=IwAR3V4HsnxiPR1J_JhGwRX5PxXlGR0uG53Szu5vtcZvAzS4t02MASlfjSW3Y
https://www.thelocal.no/20190117/babies-wanted-nordic-countries-crying-out-for-kids-denmark-norway-sweden?fbclid=IwAR3V4HsnxiPR1J_JhGwRX5PxXlGR0uG53Szu5vtcZvAzS4t02MASlfjSW3Y
https://www.thelocal.no/20190117/babies-wanted-nordic-countries-crying-out-for-kids-denmark-norway-sweden?fbclid=IwAR3V4HsnxiPR1J_JhGwRX5PxXlGR0uG53Szu5vtcZvAzS4t02MASlfjSW3Y
https://www.thelocal.no/20190117/babies-wanted-nordic-countries-crying-out-for-kids-denmark-norway-sweden?fbclid=IwAR3V4HsnxiPR1J_JhGwRX5PxXlGR0uG53Szu5vtcZvAzS4t02MASlfjSW3Y
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://demarchesadministratives.fr/actualites/transports-en-commun-gratuits-a-paris-pour-les-moins-de-11-ans-a-partir-du-1er-septembre-2019
https://demarchesadministratives.fr/actualites/transports-en-commun-gratuits-a-paris-pour-les-moins-de-11-ans-a-partir-du-1er-septembre-2019
https://demarchesadministratives.fr/actualites/transports-en-commun-gratuits-a-paris-pour-les-moins-de-11-ans-a-partir-du-1er-septembre-2019
https://magyaridok.hu/kulfold/olasz-lengyel-tengely-brusszel-ellen-3834200/
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➢ Németországban már minden 51. bevándorló magyar, és Bajorország a kedvencük 

2019. január 9. 

 

Tíz év alatt a 3,4-szereresére nőtt a németországi magyarok (németországi lakcímre 

bejelentkezettek) száma, de még így is csak a teljes lakosság 0,3 százalékát teszik ki. 2017-ben 

közel 15 ezerrel nőtt a kint élők száma, ami 576 emberrel több, mint a 2016-os növekmény. 

Ettől jelentősen eltér a németországi munkát vállalók száma, akik sok esetben nincsenek 

bejelentve német lakcímre, mert például magyar cég foglalkoztatja őket kiküldetésben, és/vagy 

csak rövid időszakra mennek dolgozni, lakóhelyet nem létesítenek hivatalosan, esetleg szürkén 

vagy feketén dolgoznak. Így az országban lévők valós száma feltehetően magasabb. Jelentős 

különbségek mutatkoznak az egyes tartományokban élő magyarok számát tekintve: a magyarok 

59 százaléka a két déli tartományban, Bajorországban (35%, 73 ezer fő) és Baden-

Württembergben (24%) él, a harmadik helyen Észak-Rajna-Vesztfália áll (11%). 

Bajorországban. 

 

https://g7.hu/allam/20190109/nemetorszagban-mar-minden-51-bevandorlo-magyar-es-

bajororszag-a-kedvencuk/ 

 

➢ Kína születésszámai 2000 óta várhatóan a legalacsonyabb szintre fognak esni, ami új 

gazdasági és társadalmi kihívásokat teremt  

2019. január 2. 

 

• A tavalyi élveszületések száma nem érte el 15 milliót, noha Peking enyhített az 

egygyermekes politikáján. 

• Az idős lakosság növekvő aránya a gazdasági stagnálás félelmét ébresztheti fel annak 

ellenére, hogy 2016-ban bevezetették a kétgyermekes politikát 

 

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2180339/china-birth-rate-expected-

fall-lowest-level-2000-creating-

new?fbclid=IwAR2vIhjSRWFeWZ767tUz96rKe4OgMWHW4zDdsGbkUbQpnSkjkOGu2lq

C7ZQ 

 

 

➢ Japánnak meg kell reformálnia nyugdíjpolitikáját, hogy kezelni tudja az idősödő 

munkaerő támasztotta kihívásokat - OECD Jelentés 

2018. december 20. 

 

Az OECD jelentésében rámutat, hogy Japánnak további reformokat kellene végrehajtania a 

kötelező nyugdíjkorhatárt illetően, hogy megfelelően tudja kezelni az egyre idősödő népesség 

támasztotta kihívásokat és a csökkenő munkaerő problémáját. Japán rendelkezik a legmagasabb 

időskori függőségi rátával az OECD országok között, és ez 2050-re még magasabb szintet fog 

elérni. Amennyiben Japán nem hajt végre reformokat, 2030-ra a munkaerő száma 8 millió fővel 

csökkenni fog. Ez a szám csökkenthető lenne, amennyiben lehetővé tennék az időseknek, hogy 

készségeikkel, tapasztalatukkal továbbra is hozzájáruljanak a japán gazdasághoz, valamint ha 

több nőt ösztönöznének arra, hogy a munkaerő-piacon maradjon. Az OECD szerint Japánnak a 

következő intézkedéseket kellene végrehajtania a fent említett problémák kezelésére: 

https://g7.hu/allam/20190109/nemetorszagban-mar-minden-51-bevandorlo-magyar-es-bajororszag-a-kedvencuk/
https://g7.hu/allam/20190109/nemetorszagban-mar-minden-51-bevandorlo-magyar-es-bajororszag-a-kedvencuk/
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2180339/china-birth-rate-expected-fall-lowest-level-2000-creating-new?fbclid=IwAR2vIhjSRWFeWZ767tUz96rKe4OgMWHW4zDdsGbkUbQpnSkjkOGu2lqC7ZQ
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2180339/china-birth-rate-expected-fall-lowest-level-2000-creating-new?fbclid=IwAR2vIhjSRWFeWZ767tUz96rKe4OgMWHW4zDdsGbkUbQpnSkjkOGu2lqC7ZQ
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2180339/china-birth-rate-expected-fall-lowest-level-2000-creating-new?fbclid=IwAR2vIhjSRWFeWZ767tUz96rKe4OgMWHW4zDdsGbkUbQpnSkjkOGu2lqC7ZQ
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2180339/china-birth-rate-expected-fall-lowest-level-2000-creating-new?fbclid=IwAR2vIhjSRWFeWZ767tUz96rKe4OgMWHW4zDdsGbkUbQpnSkjkOGu2lqC7ZQ
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reformálják meg az idősek béreit, amivel ösztönözni tudnák a munkáltatókat, hogy ezeket az 

embereket megtartsák, vagy alkalmazzák; bizonytalan foglalkoztatási formák felszámolása;  

fektessenek be az egész életen át tartó tanulásba, javítsák a munka minőségét, nyújtsanak több 

lehetőséget a munka és magánélet összeegyeztetésére, hogy segítsék a nők munkaerőpiacra való 

visszatérését és munkaerőpiacon való hosszabb idő eltöltését. 

 

http://www.oecd.org/employment/working-better-with-age-japan-9789264201996-en.htm 

 

➢ Foglalkoztatási és szociális előrehaladás Európában, negyedéves értékelés, 2018. 

december 

2018. december 17. 

 

Az Európai Bizottság 2018 decemberében hozta nyilvánosságra a foglalkoztatási és szociális 

területen elért előrehaladásról szóló negyedéves jelentését. A foglalkoztatási és szociális terület 

mellett a jelentés áttekintést ad az Európai Unió gazdasági helyzetéről is, többek között 

Magyarországot említve azon tagállamok sorában, ahol a gazdasági növekedés meghaladta az 

5%-ot volt. Megállapítja, hogy 2018 harmadik negyedévében a foglalkoztatás növekedése 

tovább folytatódott, jelenleg 239 millióval több a foglalkoztatottak száma az EU-ban, mely 

rekord szintet jelent. A foglalkoztatottak számát tekintve a legnagyobb növekedés a 

szolgáltatási szektorban volt. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma folyamatosan nő, 

a részmunkaidősek száma stagnált. Az uniós foglalkoztatási ráta közelít az Európa 2020 

stratégiában meghatározott 75%-os célhoz, 2018. második negyedévében 73,2% volt.  A 

munkanélküliségi ráta 6,7%. 2018 júliusában a munkanélküliek száma16,6 millió fő volt.  

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9269&furtherNews=yes#

navItem-relatedDocuments 

 

➢ Egyensúlyra törekvés: A munka és magánélet összeegyeztetése az EU-ban, Eurofound 

tanulmány 

2018. december 14.  

 

A munka és a magánélet összeegyeztetése sokak számára alapvető probléma, amelyet a 

politikai döntéshozók, a szociális partnerek, a vállalkozások és az egyének egyaránt meg 

szeretnének oldani. Ezzel egyidejűleg új kihívások és megoldások jelennek meg, amelyek 

átalakítják a munka és a magánélet közötti kapcsolatot: ilyen az elöregedő társadalom, a 

technológiai változás, a magasabb foglalkoztatási ráta és az alacsonyabb heti munkaidőkeret. 

A jelentés az Unióban élő emberek munkája és magánélete közötti kapcsolatot vizsgálja, 

valamint azokat a körülményeket, amelyekben a kettő összeegyeztetésére törekszenek. A 

jelentés különféle adatforrásokon, különösen az európai munkakörülményekről szóló 

felmérésen és az európai életminőségi felmérésen alapul. A jelentés legfőbb megállapításai: az 

EU-ban csaknem minden ötödik munkavállaló a munka és magánélet közötti rossz egyensúlyról 

számol be; leggyakrabban a kisgyermekes munkavállalók említik a munka és a magánélet 

összeegyeztetésével kapcsolatos problémákat; a rugalmas munkavégzési formák általában 

hasznosnak bizonyulnak a munkavállalók számára a munka és a magánélet összeegyeztetése 

terén; munka és magánélet közötti jobb egyensúly elérése valószínűleg növeli a foglalkoztatási 

http://www.oecd.org/employment/working-better-with-age-japan-9789264201996-en.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9269&furtherNews=yes#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9269&furtherNews=yes#navItem-relatedDocuments
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rátákat, valamint a munka és gondozási feladatok férfiak és nők közötti egyenlőbb 

megosztásához vezet.  

 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1806

5en.pdf 

 

➢ A legtöbb szülő, és a gyermektelen felnőttek jelentős része nem tervez további 

gyerekeket 

2018. december 12. 

 

Az Egyesült Államokban az 50 évesnél fiatalabb szülők 71% mondja azt, hogy nem valószínű, 

hogy több gyermeke lesz a jövőben - és ugyanezen korosztály gyermektelen felnőttjeinek 

körülbelül 40% állítja, hogy egyáltalán nem tervez gyermeket a Pew Research Center 2018 

nyári felmérése szerint. 

 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/12/most-parents-and-many-non-parents-dont-

expect-to-have-kids-in-the-future/ 

 

➢ A romák integrációjáról szóló európai bizottsági jelentés szerint az oktatás javult a 

romák körében, miközben a szegregáció továbbra is kihívást jelent 

2018. december 4. 

 

A Bizottság nyilvánosságra hozta a 2011-2017 közötti időszakra vonatkozó nemzeti 

romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének félidei értékeléséből levont tanulságokról 

szóló jelentését. A jelentés rámutat arra, hogy ez az uniós keret kulcsfontosságú volt a romák 

befogadását előmozdító európai uniós és nemzeti eszközök és struktúrák fejlesztése 

szempontjából. Az oktatási területen figyelhető meg a legnagyobb előrehaladás, növekedést 

mutat a roma gyermekek kora gyermekkori oktatásban való részvétele valamint csökkent a 

korai iskolaelhagyás ezen gyermekek körében. Az egészségi állapotot tekintve a javulás 

korlátozott mértékű, a foglalkoztatáshoz való hozzáférés és a lakhatás tekintetében nem történt 

előrelépés, a szegénység elleni küzdelem területén némi előrelépés megfigyelhető. A jelentés 

tartalmazza annak a nyilvános konzultációnak az eredményét is, ami a Stratégia 2020-ig történő 

folytatására irányult. A válaszadók többsége szerint a romák helyzete rosszabb, mint a nem 

romáké főként a diszkriminációt, a foglalkoztatást és a lakhatást tekintve. A válaszadók 60%-a 

szerint a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak uniós támogatásra van szükségük a romák 

helyzetének javításához. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=EN 

 

➢ Egyre kevesebb a középső gyerek, ugyanakkor az amerikaiak növekvő része mondja 

azt, hogy három vagy több gyereket tekint „ideálisnak” 

2018. augusztus 9. 

 

A Középső Gyermekek napja előtt néhányan elgondolkodtak arról, hogy a középső gyerekek 

„kihalóban vannak”. Mégis, az amerikaiak által „ideálisnak” tekintett gyermekszámok friss 

adatai azt sugallják, hogy a trend változhat: tízből négy amerikai felnőtt gondolja, hogy az 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18065en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18065en.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/12/most-parents-and-many-non-parents-dont-expect-to-have-kids-in-the-future/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/12/most-parents-and-many-non-parents-dont-expect-to-have-kids-in-the-future/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=EN
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ideális a három vagy több gyermekes család, amire egy közelmúltbeli Gallup-felmérés mutatott 

rá. 

 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/08/09/middle-children-have-become-rarer-but-a-

growing-share-of-americans-now-say-three-or-more-kids-are-ideal/ 

 

2019. január 28.  

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