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Napirendi javaslat  
 

1. Nők a nemzetgazdaságban  
 
Előadók:  
Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Minisztérium nők munkaerő-piaci helyzetének 
javításáért felelős miniszteri biztosa  
Dr. Kormosné Debreceni Zsuzsanna, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Családpolitikai Főosztály főosztályvezetője  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
Az albizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Ékes Ilona (Fidesz), az albizottság elnöke  
 
Szabó Timea (független), az albizottság alelnöke  
Lendvai Ildikó (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Megjelentek 
 
Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Minisztérium nők munkaerő-piaci 
helyzetének javításáért felelős miniszteri biztosa  
Dr. Kormosné Debreceni Zsuzsanna, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Családpolitikai Főosztály főosztályvezetője  
Dr. Nagy Ágnes szakértő (Csodacsalád Egyesület ) 
Füst Katalin szociálpolitikai ügyvivő (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) 
Morvayné Bajai Zsuzsanna szakértő (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) 
Lendvai Anna (Magyar Szocialista Párt)  
Borsos Szabó Ágnes  
Dr. Kiss Györgyi elnök (Dáma Klub)  
Alföldi Andrea elnök (Magyar Nők Szövetsége)  
Rákosi Katalin alelnök (Magyar Nők Szövetsége)   
Kovácsné Somogyi Mónika szakmai vezető (Egri Norma Alapítvány)  
Mizsei Bernadett (Magyar Nemzet)  
Keveházi Kata (JÓL-LÉT Alapítvány)  
Dr. Csikóné Turiák Timea (ERGO Egyesület)  
Csomóné Lindmayer Katalin (Család-Vár Alapítvány)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető 

ÉKES ILONA (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy az albizottság határozatképtelen, mert 
képviselőtársaim nem jöttek el az ülésre. Az a szerencsétlen helyet állt elő – ami nem először 
fordul elő a parlamenti menetben –, hogy mára tették a kapcsolati erőszakról szóló 
törvényjavaslat vitáját, ahová alelnök asszony is át fog menni.  

Legelőször is azt kérem, hogy aki az albizottsági ülésekről információt, értesítést, 
meghívást szeretne kapni, az iratkozzon fel a kolléganőmnél és adja meg neki az e-mail címét. 
Mivel nem tudtam, hogy a mai ülésre is ilyen szép számmal jönnek el az érdeklődők, nem 
tartottam fontosnak, hogy tegnap este lemondjuk a mai ülést, ugyanis csak akkor tudtam meg, 
hogy ma lesz a parlamentben az említett törvény vitája. Aki feliratkozik a kolléganőmnél és 
megadja neki az e-mail címét, azt a jövőben időben tudjuk értesíteni az ilyen esetekről.  

Igaz, hogy határozatképtelen az albizottság, de a meghívott előadók megérkeztek és 
biztosan vannak olyanok, akik szívesen meghallgatnák őket. Az albizottságnak ez a második 
ülése, de úgy tűnik, hogy már benne vagyunk a választási kampányban és bizonyára még 
jobban fel fognak pörögni az események. Nagyon szeretném, ha a nyári szünet előtt lenne 
még egy ülésünk, amit június elejére tervezünk összehívni. Nagyon nehéz egyeztetni és a jó 
időpontot kiválasztani, mert egymást követik az elnökségi ülések, a frakcióülések, a 
parlamenti ülések, ráadásul a vidéki képviselők bizonyos napokon nem tudnak részt venni az 
üléseken. Ezt a helyzetet kellene megoldani. Én mindenesetre igyekszem megszervezni az 
üléseket, összehívni a bizottságot és megjelölni a témákat.  

Az albizottság tagjait arra kértem, hogy küldjenek téma- és személyi javaslatokat, de 
tudtommal eddig még senki nem jelzett semmit, ezért a múlt alkalommal a kapcsolati 
erőszakról volt egy meghallgatás, a mai napon pedig a női foglalkoztatásról hallhattunk volna 
előadásokat. A múltkor már jeleztem, hogy szeretnék az emberkereskedelem és a prostitúció 
ügyében, valamint a szülés körüli dolgokról tájékoztatást hallani, illetve szeretném, ha ezeket 
a kérdéseket megvitatnánk.  

Alelnök asszony!  

Szabó Timea alelnök észrevételei 

SZABÓ TIMEA (független): Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon sajnálom, 
hogy a helyzet így alakult. Egyébként már a hétvégén lehetett tudni, hogy ma napirenden lesz 
a családon belüli erőszakról szóló törvény vitája.  

 
ELNÖK: Én nem tudtam.  
 
SZABÓ TIMEA (független): Ha én mint ellenzéki képviselő tudtam róla, akkor elnök 

asszonynak, aki kormánypárti képviselő, szintén tudnia kellett erről. Persze nem akarom 
kétségbe vonni képviselőtársam jóindulatát és jóakaratát, de mindezt lehetett tudni, sőt tegnap 
kértem is, hogy emiatt halasszuk el az ülést. Hogy a többiek miért nincsenek itt, azt nem 
tudom, mert ők minden bizonnyal nem fognak részt venni a törvény vitáján, ezért nincs okuk 
arra, hogy ne vegyenek részt a mai ülésen, no pláne tekintettel arra, hogy ma reggel még 
szavazás is volt, tehát a vidéki képviselőknek is meg kellett jelenniük a parlamentben, és most 
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főleg a fideszes képviselőkről beszélek. A többiek már minden bizonnyal ott ülnek a 
parlamentben, mert 1 órakor kezdődik a Büntető Törvénykönyv vitája a családon belüli 
erőszakról, és addigra nekem is oda kell mennem. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Át 
kellett volna tennünk ezt az ülést más időpontra.  

Arra kérem elnök asszonyt, hogy legközelebb a meghívottakról is egyeztessünk. Én a 
múltkori ülésen megbeszéltem az akkor jelen lévő KIM- és EMMI-államtitkárokkal, hogy ők 
visszajönnek a családon belüli erőszak témában és válaszolnak a civilek kérdéseire is, mert a 
múltkori három órás, egyébként nagy érdeklődésre számot tartó beszélgetés végén már nem 
maradt idő arra, hogy a civilek is feltegyék a kérdéseiket. Mondom, ők ígéretet tettek arra, 
hogy igény esetén visszajönnek és válaszolnak a civileknek. Ismételten kérem, hogy erre 
kerítsünk sort a következő ülésen, valamint előre egyeztessük az időpontot, a témát és a 
meghívandók körét is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Pont a feszített parlamenti munkatempó miatt nem tudunk még egy ülést arra 

szánni, hogy visszahívjuk a KIM-es előadókat, azt viszont fel tudom ajánlani, hogy 
albizottsági ülésen kívül szervezzünk egy fórumot – amely lehet akár képviselői 
meghallgatás, akár civil fórum – a minisztérium képviselőivel. Az albizottság keretében 
viszont az albizottságnak kell üléseznie. Azt nem tudom, hogy miért nincsenek itt 
képviselőtársaim, de a helyzet így alakult, és ezt nagyon sajnálom.  

Az ülés bezárása 

Mivel már alelnök asszony is elment, az albizottság tanácskozó képessége is 
megszűnt, ezért azt tudom felajánlani, hogy a felkért előadóink tájékoztatják a megjelent civil 
érdeklődőket – ha van rá igény –, majd kérdéseket lehet feltenni. Van erre igény? (Igen.) 
Ebben az esetben az albizottság ülését bezárom és egy kötetlen beszélgetés keretében 
meghallgatjuk a felkért előadókat, majd ki-ki felteheti nekik a kérdéseit, amelyekre ők 
válaszolni fognak.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 43 perc)  

 
 

  

Ékes Ilona 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


