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MEGOLDÓKULCS 
 
1. Szöveg 
 

INTRODUCTION TO THE HUNGARIAN CHILD PROTECTION SYSTEM 
 

The Hungarian system of child protection was dramatically reformed with the adoption of Act 
No XXXI of 1997 on the Protection of Children and Guardianship Administration. Section 3 
of the Child Protection Act outlines the system for the protection of children, which, 
according to Article 14 aims "to promote the upbringing of the child within a family and 
ensure the substitute protection of a child leaving care of parents or other relatives." In 
accordance with the Child Protection Act, the Hungarian system of child protection is divided 
into four sections which operate between the various levels of government in Hungary: 

1. The first section of the child protection system relates to financial support available to the 
family to ensure the proper development of the child. Financial supports available include 
regular child benefits, exceptional child benefits, advance payments of child support and 
housing benefits. 

2. The next section of the Hungarian child protection system is basic child welfare services. The 
services available to Hungarian families at this level include child welfare services, day-time 
care of children and temporary care of children. This latter refers to the placement of children 
with substitute parents, in temporary homes of children or temporary homes of families for a 
maximum of 12 months; parental rights of supervision are not affected at this time and 
parents can request to get their children back at any point. 

3. The third section of the child protection system is professional child protection services. These 
services include home-like-provisions such as children's home, foster care, and so on, and 
county professional child protection services. 

4. The fourth section concerns administrative measures of child protection and welfare. The 
measures included here are: 
- Placement under protection; 
- Acceptance of the child in another family;  
- Temporary placement; 
- Short-term foster care; 
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- Long-term foster care; 
- Supervision; 
- After-care; and 
- After-care provision. 
 
Basic child welfare services  
Child welfare workers begin working with families and children upon receiving an 
"indication” of possible endangerment of the child. Indications may come from schools, 
police, district nurses and guardianship authorities. Service at this time is voluntary unless the 
family fails to co-operate with child welfare workers and the situation of the child fails to 
improve or deteriorates. At this point, the child may be placed under protection, at which time 
co-operation with child welfare workers and the use of the services are no longer voluntary. 
Basic child welfare services also provide after-care to ensure the reintegration of the child but 
only for a period of one year following the placement of a child back with their family. 
 
Karakterek száma: 2405 

Forrás: www.errc.org  (adaptálva)   
Letöltés dátuma: 2008.08.22. 

http://www.cafebabel.com/
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1. Szöveg – Feladatlap 

1. Feladat 
 
A hallott szöveg melyik számmal jelölt részében szerepelnek a betűkkel jelölt információk? 
Írja a betűvel jelölt információk mellé a megfelelő számot! Egy információt nem kell 
felhasználnia. Egy választ példaképpen megadtunk.  

Elérhető pontszám: 6 pont 
 
 

1 Financial support A foster care 3 

2 Basic child welfare services B short term foster care 4 

3 
Professional child protection 
services C substitute protection --- 

4 
Administrative measures of child 
protection and welfare D home-like provisions 3 

  E supervision 4 

  F proper development of the child 1 

  G children’s home 3 

  H temporary care of children  2 
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2. Feladat 
 
A hallott szöveg alapján fejezze be a megkezdett mondatokat maximum öt szóval! 
Az elsőt példaként megoldottuk. 

Elérhető pontszám: 4 pont 
 
 
 

0. Child welfare workers begin working if they receive an indication of possible   

  endangerment  of  the  child     .  

1. Indications may come from schools, polices, district nurses and  

  guardianship authorities      . 

2. Service at this time is  

  voluntary        . 

3. The child may be placed  

 under protection       . 

4. Basic child welfare services also provide after-care to ensure   

 the reintegration of the child     . 
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MEGOLDÓKULCS 
 
2. Szöveg 
 
INTERVIEW WITH THE SECRETARY-GENERAL OF THE ‘CONFRONTATIONS 

EUROPE’ 
 

Claude Fischer is secretary-general of the ‘Confrontations Europe’ association. It is one of the 
most dynamic European think-tanks. In the run-up to the European Council meeting everyone 
is hoping that the Union will be boosted by the revival of institutional reform. One of the 
leading measures proposed by ‘Confrontations Europe’ is a new Single European Act, based 
on the Act implemented by the Jacques Delors-led Commission in 1986. Its aim is to 
strengthen Europe with growth, competitiveness and social cohesion. 

Would a simplified treaty, as French President Nicolas Sarkozy is proposing, really 
advance European construction? 

Absolutely. It would get rid of the constitutional crisis. It would give the Union the means to 
fulfil its commitments. The project represents an important compromise between those who 
wanted a Constitution and those who did not. Its ratification by the parliaments of the 27 
member states would avoid the organisation of national referendums. I believe these to be 
‘antidemocratic’, insofar as they are ultimately transformed into a de facto veto power for 
populations. 

Do you think that the intergovernmental action will be more effective to unite European 
construction, or do you think the European Parliament should have greater 
responsibility? 

I am not opposed to intergovernmental action. Instead, I am in favour of strengthening their 
responsibility and legitimacy, along with that of the Commission. I believe it to be the 
institution which best defends EU interests.  
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Are we at risk of creating a multi-speed Europe? 

Why? On the contrary, Europe has always been multi-speed.  
We have to work to be more competitive and favour co-operations between communes, 
regions and countries, to strengthen solidarity and cohesion. In order to do this, it is becoming 
urgent to increase the community budget to 2% of GDP with their own resources, compared 
to their current level of 1%; and to restructure the Lisbon strategy, which wants to make 
Europe the world’s most competitive knowledge society. 

Is your proposition of a new Single European Act compatible with the simplified treaty 
that Nicolas Sarkozy is proposing? 

Of course. Firstly, our aim is the approval of a simplified treaty, which Philippe Herzog,  
president of Confrontations Europe, has been proposing since the referendum was rejected in 
France in 2005. 
Next, establishment of a new Single European Act for co-operation and participation intended 
to favour societies’ participation in the creation of joint policies: energy and transport; 
education, research and innovation in Europe; a flexible and secure European labour market. 
Obviously we will also have to face the challenges of an ageing population and immigration. 
 
Szavak száma: 420 szó 
 
Forrás: www.cafebabel.com   
Letöltés dátuma: 2008.08.17. 

http://www.cafebabel.com/
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2. Szöveg – Feladatlap 
 
 
1. Feladat 

 

A hallott szöveg alapján egészítse ki az alábbi mondatokat! Minden üres helynél csak egy szót 
használhat. Az elsőt példaként megoldottuk. 

Elérhető pontszám: 5 pont 
 

0. It is the most dynamic European   think-tanks     . 

1. Everyone is hoping that the Union will be    boosted    . 

2. One of the leading measures is a new Single European Act, based on the Act 

   implemented    in 1986. 

3. It aims to    strengthen    Europe with growth. 

4. Would a simplified treaty really  advance  European construction ?  

5. It would give the Union the means to fulfil its    commitments    . 
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2. Feladat 

 
Karikázza be az egyedüli helyes válasz betűjelét a hallott szöveg alapján! 
Az elsőt példaként megoldottuk.  

Elérhető pontszám: 5 pont 
 
0. 

The secretary-general of the “Confrontations Europe” thinks that 
 

a)   parliamentary ratifications are antidemocratic. 
b)  referendums are antidemocratic. 
c) member states should organise national votes. 
d) member states should compromise on the method of ratification. 
 

1. 
  Claude Fisher 
 

a) believes that the European Parliament best defends EU interests. 
b) thinks that the legacy of the Commission has to be reassured. 
c) backs the intergovernmental attitude. 
d) supports a greater responsibility for the European Parliament. 
 

2. 
  The current contribution to the community budget 
 

a) is 1% of the GDP. 
b) should be reduced. 
c) should be restructured. 
d) is 2% of the GDP. 
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3. 
   Philippe Herzog has been 
 

a) suggesting the same treaty from the very beginning. 
b) suggesting another treaty from the very beginning. 
c) rejecting the treaty from the very beginning. 
d) proposing a simplified treaty since 2005. 

 
 
4.                    A new Single European Act suggested by “Confrontation Europe” wants to 
 

a) encourage people’s involvement in the development of several common 
policies. 

b) urge common policies in the fields of resource and development. 
c) refuse societies’ participation in the creation of joint policies. 
d) set up a strictly regulated labour market. 

 
 

5. It also wants to 
 

a) ignore the needs of an ageing population. 
b) respond to the problem of an ageing population. 
c) disregard the problem of immigration.  
d) introduce more flexible rules on immigration. 
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