
 

 
 

2012. január 1-én az aktív idősödés és 

a nemzedékek közötti szolidaritás 

európai éve kezdetét veszi 

Az Európai Unió a nyolcvanas évek végétől kezdve minden 

évben kiválasztott egy olyan ügyet, amely minden európai 

embert érint. Ez elv alapján lett a 2012-es év az aktív idősödés 

és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve. Európában 

egyre látványosabb jelenséggé vált a társadalmakon belüli 

elöregedés, ami hatással van az adott társadalom működésére, 

munkaerőpiacára, egészségügyi szolgáltatására is. Az öreg 

kontinensnek erre a demográfiai helyzetre kell új, agilis modellt 

felállítania, ugyanis a jövőben várható a korfa teljes mértékű 

átváltozása, a korok közötti egyensúly felborulása. Emiatt az 

Unió kitűzte, hogy a nemzedékek között egyfajta szolidaritást 

teremt meg. 



 

 

A 2012-es európai év három aspektusból közelítette meg az 

idősödés tényét és kérdését.  

o Elsősorban az aktív korúak helyzetét határozta meg a 

foglakoztatásban és a munkaerőpiacon. Ebben a pontban 

igyekeztek ösztönzést nyújtani az aktív korúak számára, 

hogy ne adják fel munkavállalói szerepüket. Ezért 

kiemelték, hogy a munkakörülmények javítása, az aktív 

időskorúak egészségügyi állapotának figyelembevétele, az 

idősebb korú polgártársak permanens tanulásának 

biztosítása nagyobb jelentőséggel bír, mint a munkahely 

elhagyása. Továbbá megfogalmazták, hogy megoldást 

jelenthet az adó- és a juttatási rendszerek felülvizsgálata is, 

amivel inspirálni lehetne a munkával töltött évek 

meghosszabbítását. 

 

o Másodsorban a társadalomban való aktív részvételre 



 

helyezték a hangsúlyt. A második pontban különösen 

relevánsnak tartották, az idősebb emberek lehetőségeinek 

kiterjesztését. Fontos, hogy az érintett korosztály 

mindinkább a társadalom hasznos tagja maradjon. Ennek 

érdekében kiváló eszköz lehetne a betegápolásban, vagy a 

különböző szociális munkákban és foglalkozásokban való 

részvétel, természetesen önkéntes alapon. A 

foglalkoztatottság kizárná az izoláltság érzését, és a 

társadalom működőképes tagjaként el lehetne kerülni a 

magánnyal járó veszélyeket. 

 

 

o A harmadik pontban az önálló életvitel ügyét helyezték a 

középpontba.  Az egészügy fejlesztése és a megelőző 

egészségügyi ellátás megteremtése egy adekvát válasz 

lehet, arra, hogy az idősebb életévükben járó Uniós 

polgárok hosszabb távon is egy önálló és kiteljesedett 

életet éljenek. Fontos az egészséges életévek 

meghosszabbítása, annak érdekében, hogy megelőzhető 

legyen a másokra való utaltság és a kiszolgáltatottság, és 

az sem elhanyagolható hogy ennek érdekében a 

környezetünket is javítani kell, azért hogy az kényelmesebb 

legyen az érintett korcsoport számára. Fontos az épületek, 

a közlekedés és az infrastruktúra megreformálása is, azért 

hogy a kívánt célt el lehessen érni. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2012-es európai kampányév jelenkorunk demográfiai 

kérdéseinek és problémáinak kidolgozásában és 

megfogalmazásában érdekelt. A kidolgozott tervek kihívást 

jelenthetnek a szociális védelmi rendszereknek. A 



 

nyugdíjrendszerben, egészügyi rendszerben, és a szociális 

ellátórendszerekben rejlő lehetőségek végesek, és a korfa 

felborulásával a költségek is rohamosan növekednének. A 

regionális hatóságok, a szociális partnerek, a civil társadalom és 

az üzleti szféra mind érdekeltek az aktív időskorúak helyzetének 

javításában. 

 

Az Unió az ENSZ időspolitikai elvét elfogadja, viszont 

tulajdonképpen a szubszidiaritás elvét fogadja el leginkább. A 

tagállamok társadalmait szolidárisnak elfogadva, döntöttek 

arról, hogy az európai szociális modell megvalósítását a 

nemzetek hatásköre alatt kívánják elérni. 

Források: 

http://www.cco.hu/az-aktiv-idsoedes-es-a-nemzedekek-

koezoetti-szolidaritas-europai-eve/ 

http://www.cco.hu/az-aktiv-idsoedes-es-a-nemzedekek-koezoetti-szolidaritas-europai-eve/
http://www.cco.hu/az-aktiv-idsoedes-es-a-nemzedekek-koezoetti-szolidaritas-europai-eve/


 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-

affairs/20120106STO34946/az-aktiv-idosodes-europai-eve-2012 

 

http://epa.oszk.hu/02900/02943/00056/pdf/EPA02943_kapocs_2

013_1_26-39.pdf 

 

https://adoc.pub/15nepesseg-elregedese-idspolitika-az-

europai-unioban.html 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20120106STO34946/az-aktiv-idosodes-europai-eve-2012
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20120106STO34946/az-aktiv-idosodes-europai-eve-2012
http://epa.oszk.hu/02900/02943/00056/pdf/EPA02943_kapocs_2013_1_26-39.pdf
http://epa.oszk.hu/02900/02943/00056/pdf/EPA02943_kapocs_2013_1_26-39.pdf
https://adoc.pub/15nepesseg-elregedese-idspolitika-az-europai-unioban.html
https://adoc.pub/15nepesseg-elregedese-idspolitika-az-europai-unioban.html


 

 

https://www.bpxv.hu/r4wf434rf/uploads/2015/10/xv_idosugyi_e

s_idosellatasi_koncepcio_2013-2018.pdf 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=ye

s&newsId=2129&langId=en 
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https://epthinktank.eu/2015/03/31/european-year-for-active-

ageing-and-solidarity-between-generations-2012-european-

implementation-assessment/ 
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