
 

 

Az Európai Bizottság elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Minden személyes adat kezelése az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendeletével összhangban történik. A Europe Direct Somogy 

Megye is minden esetben ennek megfelelően jár el a személyes információk kezelése során. 

Ha le kíván iratkozni a hírlevélről, kérem, küldön egy e-mailt az apuha@skik.hu email címre „Leiratkozás EU 

Hírlevélről” tárggyal. 
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A mai naptól változnak az Egyesült Királyságba beutazó uniós 

állampolgárokra vonatkozó szabályok 

 Nem használhatják személyi 

igazolványukat a beutazáshoz a 

brit határállomásokon azok az EU-

állampolgárok, akik nem élnek 

az Egyesült Királyságban. A már 

törvényesen letelepedett uniós 

polgárok ugyanakkor még 

legalább négy évig személyi igazolvánnyal is beutazhatnak. EU-s 

útlevéllel használhatók lesznek az automata kapuk. Azok az EU-

állampolgárok, akik nem tartózkodnak életvitelszerűen Nagy-

Britanniában, és így nem szerezhetik meg a letelepedett státust, 

szeptember 30-ig használhatták a hazájukban kiállított személyi 

igazolványt a nagy-britanniai beutazáshoz. A brit belügyminiszter 

május végén jelentette be, hogy a belépéshez felhasználható 

személyi okmányok szabályozása a nem Nagy-Britanniában élő EU-

állampolgárok esetében idén október 1-én módosul . Tovább >>>  

Ingyen vonatoznál Európában? Most megteheted 

Az  európai fiatalok újra 

pályázhatnak ingyenes vasúti 

bérletekre, az Európai Unió 

DiscoverEU nevű programja 

keretében.  A pályázatra a 

2001. július 1-je és 2003. 

december 31. között született 

európai fiatalok 

jelentkezhetnek. Idén a 19 és 20 

évesek is pályázhatnak, miután a tavalyi fordulókat a koronavírus 

okozta világjárvány miatt elhalasztották. Az ingyenes vasúti utazási 

igazolványra jelentkezni október 12-én déltől október 26-án délig 

lehet.  A sikeres pályázók 2022 márciusa és 2023 februárja között 

használhatják fel utazási igazolványaikat, egy legfeljebb 30 napos 

időszak alatt. A bizottsági tájékoztatás szerint, mivel továbbra is 

bizonytalan a világjárvány alakulása, egy új mobil utazási 

igazolvány révén az EU minden utazónak rugalmas foglalási 

lehetőséget biztosít. Tovább >>> 

 

Távmunka Európában  

a covid után 

 

 
 

 

De vajon így marad-e ez 

akkor is, ha az élet visszaáll a 

régi kerékvágásba? Mely 

országok azok, akik a járvány 

vége után is megtartanák, 

sőt, midnennapossá tennék 

az otthoni munkavégzést? 

Európai körkép: 

Statisztikák szerint a járvány 

előtti időkben nagyjából 5 

százalék volt azok aránya 

nyugati országokban, akik 

rendszeresen távmunkában 

dolgoztak. Az elmúlt másfél 

évben azonban bizonyos 

országokban ez a szám 

megnégyszereződött.  
Tovább >>> 

A pandémia születésszámra gyakorolt hatása Európában 

  A járványok kedvezőtlen 
hatással vannak a 
születésszám alakulására. Az 
1918-as spanyolnátha-járvány 
következtében is világszerte 
csökkent a születések száma.  

A 2020-ban elterjedt 

koronavírus-járvány korlátozó 

intézkedéseket és lezárásokat 

tett szükségessé a világ számos országában, ami a korábbi 

járványokhoz és válságokhoz hasonlóan a születések számának 

csökkenését eredményezte. Az európai országok többségében 

csökkent a születésszám a koronavírus-járvány első hullámának 

hatására. A koronavírus-járvány 2020 februárjában jelent meg 

Európában, és márciusban kezdett el terjedni, így a járvány első, 

közvetlen hatásait a 2020. decemberi és a 2021. év eleji adatokon 

vizsgálhatjuk. Tavaly decemberben az országok mintegy 

kétharmadában csökkent a születések száma, majd a mélypontot 

több országban a januári adat jelentette, és februárban már 

kismértékben mérséklődött a visszaesés. .  Tovább >>> 

Mi lesz az óraátállítás 

sorsa? 

 
 

Hétvégén kezdődik a téli 

időszámítás, és úgy tűnik, 

hiába vetették fel az 

Európai Unióban az 

óraátállítás eltörlését, 

egyelőre 2024-ig marad 

minden a régiben, a döntést 

elhalasztották 

.Tovább >>> 
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