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-TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ- 

 

Beszámoló a Rómában megtartott 5. UNECE Idősügyi Konferenciáról 

(2022. június 15-17.) "Fenntartható társadalom minden korosztály 

számára: Összefogás az egész életen át tartó szolidaritás és az 

esélyegyenlőség érdekében" 

 

„Női karrier korhatár nélkül”/1 

Beszámoló a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) 

Szekciójában elhangzott előadásokról 

 

Ferenczi Andrea, Hajós Katalin 

Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) 

 

Kulcsszavak: Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség, MNKSZ, UNECE, Róma, Római 

Miniszteri Nyílatkozat, nemzetközi idősügy 

 

Köszönet nyilvánítás 

Köszönjük, hogy ebben az évben is szekciót szervezhettünk a Debreceni Egyetem 

Egészségtudományi Kara partnereként a Gerontológiai Napok 2022. Nemzetközi Tudományos 

Konferencián. 

Köszönjük Dr. Bene Ágnesnek a gondos szervezést és Dr. Patyán Lászlónak is. 

Köszönjük Dr. Lukács Balázsnak, hogy elvállalta a szekciónk vezetését. 

Köszönjük előadóinknak, hogy elvállalták eladásaik megtartását a Szekciónk keretében. 

Köszönjük Olmannné Editnek, hogy képviseli a szervezetünket megyei szinten és 

közreműködött a mostani esemény szervezésében is. 
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Az 5. UNECE Idősügyi Miniszteri Konferencia  

 

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség számára megtiszteltetés, hogy nemzetközi 

szakértőként való elismerésünknek köszönhetően Ferenczi Andrea és Hajós Katalin meghívást 

kaptak a UNECE (ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága) Rómában 2022. június 15-17. között 

megtartott Idősügyi Miniszteri Konferenciájára az esemény szervezője, az Olasz Kormány 

részéről. 

Az esemény címe / mottója: Fenntartható világ minden korosztály számára 

Összefogás az egész életen át tartó szolidaritás és esélyegyenlőség jegyében. 

 

Civilek, a tudomány és politika együtt az idősügyért 

Az UNECE Miniszteri Konferenciájához kapcsolóan a Madridi Idősügyi Cselekvési Terv 2002 

(MIPAA) a UNECE régióban való végrehajtásának 4. felülvizsgálata és értékelése alkalmából 

2022. június 16–17-i idősügyi miniszteri konferencia előtt  2022. június 15-én Rómában került 

sor a civil társadalom és a tudományos kutatás első közös fórumára. A konferencia témája:  

Fenntartható világ minden korosztály számára: összefogás az egész életen át tartó szolidaritás 

és esélyegyenlőség jegyében. 

 

A Civil Társadalom és Tudományos Kutatás Közös Fóruma 

A civil társadalom és a kutatói közösség képviselői közösen, de különböző perspektívákból 

tárgyalták meg az elmúlt két évtizedben az idősödés terén elért eredményeket, és határozták 

meg, mely területeken van szükség további intézkedésekre a jövőben.  

A közös fórum céljai a következők voltak: 

• A külön silókban való gondolkodás és cselekvés lebontása, tapasztalatok és ismeretek 

cseréje 

• A miniszteri konferencián felmerülő kérdések és megállapítások megvitatása, a civil 

társadalom tapasztalatainak és kutatási eredményeknek bemutatása 

Párbeszéd elősegítése az idősügy jövőjéről, az öregedés és a kapcsolódó területek, a civil 

társadalom jövőbeli alakulásáról a kutatás és a politika szemszögéből 

• Az idősödéssel kapcsolatos jövőbeli szakpolitikák prioritási területeinek meghatározása 

az egyes országokban 

• Közös Nyilatkozat elkészítése 
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Szekciók: 

1. Az aktív és egészséges idősödés elősegítése egész életen át 

2. A tartós ápolás-gondozáshoz és támogatáshoz való hozzáférés biztosítása a gondozók és a 

családok számára 

3. Az idősödés ügyének támogatása (mainstreaming) a minden korosztály számára megfelelő 

társadalom megteremtése érdekében 

 

 

Prioritások a MIPAA 2022 után 

A Közös Fórum Deklaráció három lépésben készült, először az idősügy stakeholderei 

válaszolták meg a kérdést: „Melyik három, a népesség idősödésével kapcsolatos, kihívásokat 

jelentő fontos téma szerepeljen az UNECE napirendjén?” Ennek alapján, kiválasztva és főként 

a korábbi miniszteri deklarációkban nem szereplő témákra fókuszálva elkészült az első változat, 

amelyet a civil szervezetek és a kutató közösség két  fordulóban is véleményezett. 

● Aktív és egészséges idősödés 

● Az ellátáshoz és támogatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása az idősek és 

gondozóik számára 

● A jövő témáinak körvonalazása 

 

A miniszteri konferencia és kísérő rendezvényei, panelbeszélgetések 

1. Az életkorhoz igazodó válságkezelés felé - mit tanultunk a COVID járványból  

2. Jogok, egészség és méltóság: A demográfiai ellenálló képesség erősítése figyelemmel a 

népesség elöregedésével járó lehetőségekre 

3. Az autonómia elvesztésének megelőzése- jobb együttműködéssel az esések ellen  

4. Az ENSZ Egészséges Idősödés Évtizedének érvényesítése (2021-2030) 

 

Záró dokumentum: Miniszteri Nyilatkozat 

Az 5. UNECE Idősügyi Miniszteri Konferencia a 2022-es Római Miniszteri Nyilatkozat 

elfogadásával zárult három fő célkitűzés jegyében: 

1) Az aktív és egészséges idősödés elősegítése egész életen át  

2) A tartós ápolás-gondozáshoz és támogatáshoz való hozzáférés biztosítása a gondozók és a 

családok számára 

3) Az idősödés ügyének támogatása (mainstreaming) minden korosztály számára megfelelő 

társadalom megteremtése érdekében. 
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Az MNKSZ által képviselt néhány szempont 

● Az idősödésről szóló kutatásokban a nőkre és férfiakra vonatkozó adatok lebontása. 

● Az aktív idősödés keretében az élethosszig tartó tanulás és munkaerőpiaci jelenlét 

fontossága, idősek számára vállalkozás indításának lehetősége, rugalmas munkaformák 

elérhetősége. 

● Az idősek, ezen belül a nők informális hozzájárulásainak elismerése, lehetőség szerint 

mérése. 

● Az időskori magány és elszigetelődés, az ageizmus és a generációk közötti 

konfliktusok megoldására elsősorban a család, a közösségek és az önkéntesség fontosságát 

hangsúlyozzuk. 

● A média szerepe: a pandémiával összefüggésben különösen felértékelődött. 

● A kutatásokban a visegrádi országok egységes megjelenítése. 

 

A szerzők: 

 

Ferenczi Andrea elnök,  

Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ)  

 

Hajós Katalin elnökségi tag,  

Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) 

 

 


