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A KINCS, amely egyike a világ nagyon kevés 
családkutató intézeteinek, immár második 
éve szolgálja a magyar családok ügyét. Teszi 
ezt kutatásaival, szakpolitikai elemzései- 
vel, a nemzetközileg is példaként tekintett 
magyar családpolitikai modell tudományos 
támogatásával. A KINCS szakmai folyóirata,  
a KAPOCS ebbe a szemléletbe és ebbe  
a munkába kíván betekintést nyújtani. 
Idei, decemberi dupla számunk írásai három 
témát dolgoznak fel. Az egyik a családi élet: 
a párkapcsolatoktól a szülésen-születésen át 
a generációk közötti kapcsolatokig. Intéz-
ményközi kutatásunk tanulmánya a hazai 
párkapcsolatok alakulásáról, a meghatározó 
trendekről szól. A születés körülményei 
című cikkünk rávilágít arra, mely tényezők 
határozzák meg leginkább a szülés – későbbi 
gyermekvállalást is meghatározó – élményét. 
Végül, a nemzedékek együttműködésének 
jelentőségére mutat rá a családon belüli  
intergenerációs kapcsolatokra vonatkozó  
kutatásunk eredményeit összegző írásunk. 
Másik kiemelt témakörünk a magyar család-
politikai modell – ennek eredményességéről 

két írás is szól ebben a lapszámban. A KINCS 
2019 júliusában adta közre első ízben az 
európai országok családpolitikai rangsorát, 
amelyben az intézkedések komplexitását és 
a családközpontú szemléletet vette figyelem-
be. A cikk a rangsor alapvetéseit és a szem-
pontjait mutatja be. Hasonlóan a magyar 
családpolitikát elemzi a magyar kormány 
által elindított Családvédelmi Akcióterv ered-
ményeit idei adatok fényében vizsgáló írás.
Harmadikként a család és munka témáját 
dolgoztuk fel. A gyereknevelés és munka,  
a család és karrier összehangolására vonat-
kozó kutatásunkról és elemzésünkről fontos 
adatokat és tendenciákat közöl két cikkünk  
is a decemberi lapszámban.
A Kapocs idei, decemberi dupla számát az-
zal a reménnyel és készülődéssel nyújtjuk át  
a kedves Olvasónak, amelyet csak Karácsony  
tájékán érzünk igazán. A bizalommal teli 
várakozás és a születés feletti öröm ünnepén. 
Kívánunk tehát Mindannyiuknak boldog  
családi időt, szép, erőt adó pillanatokat;  
sze-retteik körében megélt, áldott Ünnepet!
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Háttér. Leggyakrabban ezt mondjuk, ha családunkról kérdeznek. Úgy hivatkozunk  
szeretteinkre, mint akik hátországunkat adják. És valóban, ha karrierről, anyagi- 
intellektuális érvényesülésről van szó, döntéseink és tetteink legtöbbje inkább el, mint 
közelebb visz családunkhoz. Ők maradnak az inkább árnyékos, a fontosnak tartott  
feladatok mellett gyakran elhanyagolt „háttérben”. Ha azonban életünk legfonto- 
sabb kérdéseiről: a testi-lelki jól-létről, a boldogságról vagy jövőnkről gondolkodunk,  
minden út haza, vagyis a családhoz vezet.
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