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Tisztelt Kolléga! 
 
A KSH Népességtudományi Kutatóintézete az „Európa a családokért, családok Európáért” Demográfiai 
és családügyi tematikus EU elnökségi hét keretében két rendezvényt szervez, melyekre ezúton 
szeretettel meghívja Önt. A tematikus hét célja, hogy egész Európában felhívja a figyelmet a 
demográfiai kihívásokra.  
 

2011 március 29, kedd, 18.30 – 20.30 
 
“TERMÉKENYSÉGI TENDENCIÁK EURÓPÁBAN, AZ ÁTMENETI VAGY TARTÓS NÖVEKEDÉS 
JELEI?” 
Vitaülés a termékenységi kutatások nemzetközi szakértőivel a Population Europe network keretében 

 
A vitaülés helye: Magyar Tudományos Akadémia Roosevelt téri díszterme 
1051 Budapest, Roosevelt tér 9.  
Részvételi szándékát regisztrációval erősítse meg az alábbi linken: http://www.population-europe.eu/register 

 

2011 március 31, csütörtök, 9:00 – 13:00 
 
 „TERMÉKENYSÉGI ÉS CSALÁDKUTATÁSOK EURÓPÁBAN” 
Az Európai Bizottság EU FP7-es programjából finanszírozott FAMILYPLATFORM és REPRO projektek 
eredményinek bemutatása 
 

Az esemény helye: Budapest, Központi Statisztikai Hivatal - Keleti Károly terem (I. Em)  
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.  
Részvételi szándékát kérjük a herche@demografia.hu címre küldött e-mailben jelezze. 

 
A márciusi találkozás reményében, 
 
 
Üdvözlettel 

 
Spéder Zsolt  
Igazgató (KSH NKI)  
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A KSH Népességtudományi Kutatóintézet partnerei és programjai: 
 
 
 

A „POPULATION EUROPE” egy Európai Bizottsági 
kezdeményezés, amelynek tagja 18 demográfiával és 
családpolitikával is foglalkozó népesedéskutató intézet, köztük 
a KSH Népességtudományi Kutatóintézet is. A tagintézetek 
félévente tartanak szakmai egyeztetést különböző demográfiai 
témában. 2011 első félévére eső konferenciájukat 
Magyarországon rendezik meg a tematikus hét keretén belül. 
http://www.population-europe.eu/ 
 

 
 

A REPRO - Gyermekvállalási döntések közösségi és 
egyéni nézőpontból - projekt fő célja feltárni és 
megvizsgálni azokat a tényezőket, amelyek a 
termékenységi arányszámok csökkenése és 
gyermekvállalási döntések mögött meghúzódnak. A 
projekt keretében végzett vizsgálatok jellemzője a 

nemzetközi összehasonlíthatóság, a mikro (személyes) és makro (társadalmi szintű) perspektívák 
egyszerre történő figyelembe vétele és a társadalompolitikai jellegű hasznosíthatóság szem előtt 
tartása.  
 
Tíz vezető kutatóintézet három éves intenzív munkája után a REPRO örömmel mutatja be a 
projekt fő eredményeit, amelyek új tudományos és szakpolitikai tudást nyújtanak a 
termékenységet befolyásoló tényezőkkel és az európai népesség gyermekvállalási döntéseivel 
kapcsolatban.  
(http://www.repro-project.org) 
 
 
 

A FAMILYPLATFORM nevet viselő szociális platform feladata, hogy 
elemezze a családok életét napjainkban meghatározó legfőbb 
folyamatokat, feltérképezze a családok előtt álló kihívásokat, valamint 
kutatási tervet állítson fel az Európai Unió számára a fentiek elemzése 
céljából. A FamilyPlatform programot irányító konzorcium nyolc európai 
ország (Németország, Ausztria, Olaszország, Észtország, Portugália, 
Finnország, Nagy-Britannia és Magyarország) kilenc kutatóintézetének, 

valamint három civil szervezetnek a részvételével jött létre. A konzorciumban Magyarországot a 
Népességtudományi Kutatóintézet képviseli 
  
A FAMILYPLATFORM az eseményen tizennyolc hónap intenzív munka eredményeire 
támaszkodva, a főbb szakpolitikai témák és a családokat érintő kihívások megvitatása mellett 
bemutatja a családok jólétének javítását célzó, az Európai Bizottság és a tagállamok számára 
készített kutatási menetrendjét.  
(http://www.familyplatform.eu) 


