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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 7 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

DUNAI MÓNIKA (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Női Méltóságért Albizottság mai ülésén megjelenteket.  

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes olyannyira, hogy az albizottságnak 
mind a nyolc tagja jelen van.  

Az albizottság tagjain kívül szeretettel köszöntöm Szél Bernadett képviselő 
asszonyt, valamint meghívottjainkat. Egyben hadd mutassam be önöknek a 
Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöki referensét, Kiss Mártát, köszönjük 
szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, valamint a Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetségének elnökét, Pataki Jánost. Köszönjük szépen, hogy jelenlétével és 
előadásával hozzájárul az albizottság mai munkájához. 

Első teendőnk a mai ülés napirendjének elfogadása. Az albizottság tagjai 
megkapták írásban a meghívóban a napirendi javaslatot. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e az albizottság tagjainak valamilyen észrevétele, módosítási 
szándéka akár tartalmára, akár pedig sorrendjére vonatkozóan. (Senki sem 
jelentkezik.)  

Azt hiszem, akkor szavaznunk kell azzal kapcsolatban, hogy Szél Bernadett 
szólni kíván. Kérdezem az albizottság tagjait, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy 
szóljon. Kézfelemeléssel jelezzük! (Szavazás.) Ha jól látom, ezt egyhangúlag támogatta 
az albizottság, és akkor a képviselő asszonyé a szó. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök asszony és a 

bizottságnak is a lehetőséget, hogy itt lehetek és önökkel, illetve veletek dolgozhatok. 
Nagyon örülök neki, hogy az LMP javaslataiból szinte mindent beépítettek a 
munkatervbe. Kimaradt a dzsenderköltségvetés… 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Most még csak a napirend elfogadásáról van szó. Ha jól 

értem, akkor ezt a szavazást, ha egyetértünk, akkor eltesszük arra, amikor elkezdjük 
ezt a napirendet. (Dr. Szél Bernadett: Nagyon rá vagyok már hangolva a 
munkatervre.) Köszönöm szépen. 

Most még csak a mai napirendi javaslatról van szó, tehát még nem a 
munkatervről, az az 1. napirendi pont lesz. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem az 
albizottság tagjait, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendeket ebben a 
sorrendben elfogadja-e. Tehát az 1. pont az albizottság munkatervének elfogadása, a 
2. pont „A családok jövője - a jövő családja”, tájékoztatás a szeptember 30-ai brüsszeli 
konferenciáról, a 3. pont a „Gyermeket nevelő családok, nők a családban” téma, és a 
4. pont pedig az egyebek napirend. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék, amennyiben 
elfogadják! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta az albizottság. Megállapítom, hogy a 
mai napirendi javaslatunkat a kiküldött meghívó szerint fogadta el az albizottság.  

Az albizottság munkatervének elfogadása 

És akkor most nyitom meg az 1. napirendi pontot, amely az albizottság 
munkatervének elfogadása. Azonnal meg is adom a szót Szél Bernadettnek, de 
elöljáróban szeretném én is azt elmondani, illetve a köszönetemet kifejezni, hogy 
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amikor az első alakuló ülésünket megtartottuk, akkor az hangzott el, hogy a 
munkatervünkhöz várunk javaslatokat, észrevételeket, és az ígértük, hogy ezeket 
beépítjük a munkatervünkbe. Valóban így van, Ikotity István alelnök úrtól kaptunk egy 
részletes javaslatot írásban, illetve itt az albizottság ülésén is szinte minden oldalról 
kaptunk észrevételeket, és jelentem, ezeket beépítettük a munkatervjavaslatunkba.  

Ennek a vitáját megnyitom. Szél Bernadett képviselő asszony! 

Hozzászólások 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm, elnök asszony. Tehát akkor 
megismétlem: köszönöm, hogy figyelembe vették a javaslatainkat, és szinte kivétel 
nélkül beépítették a munkatervbe. 

Viszont kettő megjegyzésem van. Az egyik az, hogy nagyon sajnálom, hogy a 
reprodukciós jogok kérdése jelenleg nem szerepel a munkatervben, én ezt nagyon 
fontosnak tartanám. A másik pedig az, hogy a dzsenderköltségvetés kérdése is egy 
olyan téma, amivel az LMP most már évek óta foglalkozik. Ez egy nagyon komoly újítás 
lenne a magyar parlamentben meg egyáltalán a politikában, ha foglalkoznánk ezzel a 
kérdéssel. Nemzetközi szinten teljesen általános, sőt vannak ezért felelős emberek, akik 
nézik a költségvetést, hogy milyen hatással van a nemi esélyegyenlőségre és a nők 
helyzetére. Magyarországon ez nincsen, szerintem nekünk ezzel a kérdéssel 
foglalkoznunk kell. 

Amit viszont javasolnék, az sorrendileg némiképpen átcsoportosítaná azt az 
évet, ami előttünk áll; azért is, mert egyrészt vannak aktualitások, amelyekkel 
kapcsolatban szerintem érdemes lenne, ha az albizottság is követné a mindennapi élet 
sodrását. Ennek megfelelően a november 10-ei ülést kevésbé a biztonság és az idős nők 
helyzetére koncentrálnám, én azt egy hónappal későbbre tenném, hanem előrevenném 
a napközbeni gyermekellátás helyzetét, tekintve, hogy most a kormánynak egy 
törvénytervezete megjelent. Szerintem erről érdemes lenne beszélni minél előbb, 
lehetőleg még az előtt, hogy a parlament beszélne róla.  

Illetve ehhez logikusan kapcsolódnak a munka és magánélet 
kiegyensúlyozásának kérdései és lehetséges eszközei. Illetve, ha már erről a témáról 
beszélünk, én idevenném a családbarát közintézményeket is. Én azt gondolom, hogy ez 
egy olyan blokk lenne, ami az aktualitásokat is követné, és emellett körbe tudnánk járni 
kellően azt a témát, ami egyáltalán a munka és a magánélet egyensúlyáról szól. 

Ha szabad javasolnom, akkor ezt követően beszéljünk a november 10-ére 
irányozott kérdésekről.  

A december 8-ai ülésnél, én azt javasolnám, beszéljünk a munkaerőpiacról, és 
beszéljünk arról, hogy a nők a gazdaságban, illetve a képzésben, milyen lehetőségeik 
vannak, ez hogyan változott, mit lehetne javítani. Ez egy ilyen logikai blokk lehetne. 

Viszont, ami egy tartalmi változás is, hogy a nők politikai, közéleti és közösségi 
részvétele szerepel a munkatervben, de összerakva más pontokkal. Szerintem, ez egy 
olyan kérdés, főleg egy országgyűlési albizottságban, hogy érdemes lenne egy külön 
ülést erre rászánni. Hatalmas a probléma Magyarországon, nagyon kevesen vagyunk 
nők a parlamentben, semmi olyan jel nincsen, ami arra utalna, hogy ez változna. 
Szerintem, megérné erről egy külön ülést beszélnünk, méghozzá, ha javasolhatnám, 
olyan meghívottakkal, akik megoldásokat is tudnak javasolni.  

Ennek megfelelően én csúsztatnám tovább a média, reklám hatását februárra, 
és márciusban - ahogy önök is javasolták, ti javasoltátok - a kapcsolati erőszak elleni 
küzdelem megállná a helyét, tehát jó helyen lenne. 
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Tehát egy ilyen logikai és két helyen tartalmat is érintő módosítást javasolnék a 
bizottság munkarendjéhez. Szerintem, ez így logikusabb lenne (Kunhalmi Ágnes: 
Beleférne.), az aktualitásokat jobban követné, nem sorolódna hátra semmi benne, 
viszont nagyobb hangsúlyt tudna kapni például a politikai részvétel kérdése, ami - 
szerintem - Magyarország egyik legfontosabb problémája, ha a nőkről beszélünk vagy 
akár a női méltóságról. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Hozzászólásokra jelentkezik-e 

most valaki ezzel kapcsolatban, vagy alakul-e ki vita?  
Annyit azért el kell mondani, hogy ez most formálisan is módosító javaslat 

lehessen, ahhoz, most nagyon figyeltünk meg jegyzeteltünk, de nyilván valami írásos 
javaslat lenne erre jó, hogy ne szálljon el ebben a pillanatban. 

A másik az, hogy ezt formálisan egy albizottsági tagnak kellene benyújtania, ezt 
- gondolom - akár alelnök úr vállalja magára. (Ikotity István: Igen.) 

A harmadik pedig az, hogy mivel itt egy munkatervről van szó, én azt gondolom, 
hogy a munkaterv egy olyan feladatcsomag és témajavaslat-csomag, amellyel a 
bizottság szeretne mindenféleképpen foglalkozni. De ez nem jelenti azt, hogy csak ezzel 
a néhány témával fogunk foglalkozni. Én magam is, amióta úgymond lezártuk és 
kiküldésre került a tervezet, már legalább három téma volt, amit sajnáltam, hogy nem 
került ebbe bele. Úgyhogy arra én is és az albizottság is nyitottak vagyunk, hogyha az 
albizottságban akár így vagy nagyon csekély módosítással fogadjuk el az eredetileg 
kiküldött munkatervjavaslatot, ettől függetlenül még a későbbiek során adódhatnak és 
adódnak is - már most látszik - olyan témák, amivel akár még egy következő bizottsági 
ülés beiktatásával, akár pedig egy hosszabb lélegzetvételű bizottsági ülés tartásával 
tudunk foglalkozni. Én most inkább ezt javasolnám az albizottság részére, hogyha 
lehet, akkor időpontokat, témákat így ne cserélgessünk, lehetőség lesz majd ettől 
eltérnünk, viszont, ha van olyan téma, amit például képviselő asszony említett, a 
napközbeni ellátás helyzete, ez így külön nevesítve nem szerepel, ezt el tudom fogadni, 
hogy akár a novemberibe is tegyük be pluszmódosításképpen. Köszönöm szépen.  

(Jelzésre:) Dr. Hoffmann Rózsa képviselő asszonynak adom meg a szót.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék 

hozzátenni, hogy nyilván az albizottság működtetéséért felelős elnök asszony meg 
titkársági dolgozók már tettek lépéseket az előkészítéseket illetően. November 10-e itt 
van a nyakunkon, ezért - szerintem - bízzuk rájuk, hogy az előkészítés lehetővé teszi-e 
más téma előrehozatalát.  

Azonkívül a mai kulturális bizottsági ülésen éppen médiatémákat tárgyalunk, 
lehet hogy logikus, hogyha időben nem szakad el egymástól a november 24-ére 
tervezett téma meg a mostani. De az időzítés, szerintem, másodlagos ahhoz képest, 
hogy benne van-e minden olyan fontos téma - én is a napközbeni foglalkoztatást 
ilyennek látom, amit emeljünk be valahová -, eléggé bőséges ahhoz képest, hogy eddig 
az Országgyűlésnek nem volt olyan szervezete, amely a nők helyzetével foglalkozott, 
most pedig van egy albizottságunk, férfitársakkal kiegészítve, ezt örömmel 
nyugtázhatjuk. Szerintem, nem nagyon érdemes a munkatervről vitatkozni, a témákat, 
javaslom, fogadjuk el, és esetleg a november 10-iben mint a következőben állapodjunk 
meg, hogy mi jön, úgyis minden mindennel összefügg. 

Még egy megjegyzésem. A februárra tervezett témát, szerintem, egyben kell 
hagyni, hiszen éppen a politikai közéleti szerepvállalás és a magánéleti dolgok nagyon 
szorosan összefüggnek. Tehát úgyis áthallások lennének, úgyhogy ezt - szerintem - 
nyugodtan lehet egyben tárgyalni.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Ikotity István alelnök úrnak 
adom meg a szót.  

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), az albizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

asszony. Tisztelt Bizottság! Úgy látom, hogy egyetértés van közöttünk abban a 
vonatkozásban, hogy novemberben, mivel az EMMI közzétette a tervezetét a 
napközbeni gyermekellátás átalakításáról, ezért ezt a témát előrevegyük. Úgy látom az 
eddigi megszólalások alapján, hogy a legtöbbünk számára elfogadható. Én mindössze 
ezzel a javaslattal élnék most az elfogadás előtt, hogy ezt a témát tegyük következő 
ülésünkre, és nyilván további átalakításokra később is lesz lehetőségünk. Ezt szeretném 
kérni az albizottságtól. Annyival kiegészítve, hogy van egy olyan szerencsés helyzet, 
hogy ez az albizottságunk javaslatokat is tehet majd - lévén, hogy előrehozza 
novemberre - a kormánynak ennek kapcsán, ami itt felmerül, és a szakértők 
bevonásával, azt gondolom, hogy egy kiforrottabb javaslat kerülhet a kormány elé 
majd. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kunhalmi Ágnes jelentkezett szólásra. 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP): Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék 

megemlíteni. Az egyik az, hogy egyetértek az LMP-s képviselőtársakkal abban, hogy a 
napközbeni gyermekellátást mindenféleképpen hozzuk előre. Egyetértek abban is, 
hogy természetesen tudunk majd folyamatosan változtatni, és az lenne a legfontosabb 
cél, hogy ennek az albizottságnak ne csak ilyen elbábozó szerepe legyen, mert ahogy az 
elnök asszony is fogalmazott, vagy Mónika ezt többször elmondta, bizony a napi 
érdeklődés homlokterében van a nők helyzete, a család, a munka. Ez egy olyan dolog, 
ami szerintem nagyon fontos, és látom a sajtó érdeklődését a Nők Lapjától elkezdve az 
összes női magazinon keresztül, hogy abban a pillanatban, ahogy a politika a 
gyermekellátásról, a családról, a munkakörülményekről, az oktatásról valami döntést 
hoz vagy beszél, az egyből átfolyik a sajtón. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, örülök 
annak, hogy egyébként megalakultunk. 

A másik kérdésem az lenne, hogy szakmai szervezeteket be lehet-e még majd 
vonni, tehát egy-egy témához hívnánk mi is külön szakértőket, más egyéb, az országban 
évtizedek óta működő szakmai szervezeteket. Valakik egyébként - kérném a bizottságot 
- akár állandó jelleggel itt ülhetnének, mert nagyon sok területen megszólalnak és érinti 
őket. Tehát majd egyeztessünk abban, hogy lennének olyan szakértők és szervezetek 
külön egy-egy témára, akik profilírozva vannak már évek óta, de vannak olyan 
szervezetek, gondolom, a ti látókörötökben is, amelyeket állandó jelleggel jó lenne 
hívni. És természetesen, én azt gondolom, a sajtó is folyamatosan jönni fog, hiszen ezek 
nagyon fontos viták, az életünket meghatározó viták.  

Ennyit akartam, és köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Vinnai Győzőnek adom meg a szót. 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is azt 

gondolom, hogy egy munkatervnél - két dologban kértem szót. Az egyik az, hogy a 
munkaterv folyamatosan alakulhat, de ne törjük meg ezt a tervezetét, hogy mondjam, 
nem is tervezetét, hanem ezt a menetét, ahogy a témákat berakták. Egyetértek én is, a 
napközbeni gyermekellátást tegyük be november 10-ére, és emellett még a családbarát 
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közintézményekről is beszéljünk, hiszen ez nagyon fontos, ezzel maximálisan 
egyetértek. 

Viszont a szakértőkkel kapcsolatban: természetesen a szakértők, szakemberek, 
civil szervezetek képviselői jelen lehetnek, de azt javasolnám inkább, hogy a szakértők 
készítsék fel az albizottság tagjait. Természetesen itt lehetnek, de ne az legyen az 
albizottság munkarendjében, hogy a szakértők szólnak minden témában, hiszen az 
albizottság tagjai megkaphatják ezt az anyagot, tudják ezt tolmácsolni. Attól tartok, 
hogy akkor az albizottság ülésein minden esetben itt ilyen szakértői viták lennének, 
mert mindenki hívhat innen is szakértőt, onnan is szakértőt, ami nagyon helyes. Tehát 
én azt javaslom, hogy inkább az albizottság tagjait készítsék fel, anyagokat készítsenek, 
és természetesen nem zárom ki, hogy amennyiben szükséges, egy-egy kérdéskörnél 
szólhassanak ők is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A szakmai szervezeteket Kunhalmi Ágnes vetette 

fel, és aztán Vinnai Győző is reagált rá. Egyetértek azzal, hogy szakértők bevonását, 
szakmai szervezetek bevonását, egyesületek, civil szervezetek, intézmények bevonását 
kezdeményezzük mi magunk is, illetve ha kezdeményeznek, akkor legyenek partnerek 
az albizottság munkájában.  

Ugyanakkor azzal is egyetértek, amit Vinnai Győző most mondott, hogy 
szerencsére ezzel a témával nagyon sokan és remélem, egyre többen kezdenek 
foglalkozni Magyarországon. Gyakorlatilag egész napos albizottsági ülést tudnánk 
tartani, ha minden szakmai szervezet és intézmény, ha csak röviden is, de elmondaná 
a véleményét. Ezért a koncepció az volt, hogy az egyes témákhoz kiemelten egy, kettő, 
három, négy civil szervezetet - akikről úgy gondoljuk, hogy a legautentikusabbak, a 
legjobban rálátnak és lefedik azt a témát, mint ma például a két civil szervezet, akiket 
meghívtunk - mindig kiemelt szereplőként, akár előadóként meg tudunk hívni.  

Ezenkívül pedig minden bizottsági ülésünk nyilvános. A nyilvános ülésekre, 
nagyon remélem, egyre többen fognak eljönni, és hogy valóban ne legyenek parttalanok 
és egész naposak az albizottsági ülések, a munkánkat fogja tudni az segíteni, ha 
szakértői anyagokat előzetesen megkapunk a bizottsági ülések előtt. Majd mi is 
igyekszünk ilyeneket beszerezni és küldeni az albizottság tagjai részére, de ha 
valamelyik albizottsági tag vagy valamelyik párt részéről, frakció részéről jön 
javaslatcsomag egy témában, amelyet úgy gondolnak, hogy tekintsünk át a bizottsági 
ülés előtt, akkor valóban az a hatékony, ha azt előzetesen megkapjuk, kiküldi az 
albizottság, és utána szinte már csak utalásszerűen, vagy a problémás, vagy éppen a jó 
javaslatokra kitérve lehet megvitatni azt az anyagot, és onnan továbblépni a megoldás 
irányába. Úgyhogy ezt gondoltuk. Természetesen nyitottak vagyunk a szakértőkkel 
kapcsolatban. Úgy tudom, hogy erre keretünk külön nincsen, tehát szakértőket így 
mindenki csak saját maga a saját köréből fog tudni idehívni. Természetesen a 
munkának és a javaslatoknak nagyon örülünk.  

Közben Ikotity István alelnök úr megtette akkor a javaslatát. Ezzel kapcsolatban 
is, ha már nálam van a szó, akkor hadd reagáljak, illetve egy megoldást, hogy hogyan 
lehetne ezt a témát befűzni a napirendünkbe. Valóban ezt muszáj a november 10-ei 
ülésen, mert ezt követően már előbb-utóbb okafogyott is tud lenni. Ezért azt javaslom, 
hogy a napközbeni gyermekellátással kapcsolatos anyagról az államtitkárság 
meghívásával, tehát ott majd kijelölnek valakit, hogy az államtitkárok közül ki vagy a 
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helyettes államtitkárt meghívjuk, és az ő előadását követően tudjuk ezt az anyagot 
megvitatni. 

A könnyebbség kedvéért azt javaslom az albizottságnak, hogy a többit hagyjuk 
így, ahogy van. Most akkor ez úgy nézne ki, hogy november 10-én van első helyen ez a 
téma, és még ma hagyjuk benne „Az idős, egyedülálló, gyermekeket egyedül nevelő nők 
helyzete és a nők biztonsága, a nők biztonságát szolgáló intézkedések és intézmények” 
témát is. Meglátjuk, hogy milyen idő áll majd rendelkezésünkre, illetve a meghívottakat 
hogyan tudjuk megkérni időpontokra. Ott én egy olyan kísérletet tennék majd 
november 10-ére, hogy A variációban tudjuk egy hosszabb albizottsági ülés keretében 
tárgyalni mind a két nagy témát; amennyiben nem, akkor előnyt fog élvezni az aktuális 
napközbeni ellátással kapcsolatos napirend, és utána majd egy valamelyik következő 
bizottsági ülésen tesszük meg ezt az átcsoportosítást.  

(Jelzésre:) Szél Bernadett! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönöm a 

bizottság nyitottságát és rugalmasságát is, hogy így fogalmazzak. Nagyon örülök, hogy 
akkor meg tud jelenni a napirendben is ilyen hamar a napközbeni gyermekellátás 
helyzete, és nagyon köszönöm minden képviselőtársamnak azt a megerősítését, ami a 
családbarát közintézmények fontosságára vonatkozott. Azt is köszönöm, hogy ezek 
szerint ez a munkaterv, amely itt előttünk szerepel, egyfajta minimum követelmény a 
bizottság számára, ami - ahogy elhangzott az elnök asszony - bővebb lehet, de szűkebb 
nem.  

Ha megengedi a bizottság, akkor amit én elmondtam átcsoportosításokat, 
megküldeném írásban is a vezetőség részére, kérve őket arra, hogy természetesen 
megvizsgálva az összhangot a Kulturális bizottság működésével, mit tud belőle esetleg 
hasznosítani, mi az, ami elvetésre fog kerülni, de bízom abban, hogy esetleg lesznek 
olyan megfontolandó vagy megfontolható részek, amelyek segíteni fogják a bizottság 
hatékony működését. 

A szakértőkkel kapcsolatban még egy mondatot hadd mondjak! Borzasztóan 
örülök annak, hogy nagyon sok olyan kérdés van, amiben rengeteg szakértő egyetért, 
és igazából évek óta ugyanazt mondják megoldásképpen. Nagyon örülök, hogy van a 
magyar parlamentben most egy olyan hely, ami érdemben tud ezekkel a kérdésekkel 
foglalkozni törésvonalakon áthatoló módon. 

Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy ha vannak olyan kérdések, amelyekben 
esetleg a szakértőknek nincsen egybehangzó álláspontja - és mértékadó szakértőkről 
van szó -, akkor a bizottságunk lehetőséget tudjon adni arra, hogy esetleg mind a ketten 
elmondhassák a véleményünket. Ez nekünk okulásunkra szolgál, mi ebből tanulunk, 
és biztos vagyok benne, hogy a politikai döntéshozók széleslátókörűségét tudja 
biztosítani a jövőre vonatkozóan is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a napirendünket ezzel a 

kiegészítéssel, amit formálisan az alelnök úr tett meg, tudjuk elfogadni, és ezt fogom 
mindjárt feltenni szavazásra.  

Még két rövid megjegyzést engedjenek meg, hogy hozzátegyek. Én különösen 
annak örülök, azon túl, hogy megalakult ez az albizottság, hogy ennek az albizottságnak 
a munkájában fele-fele arányban férfiak és nők vállaltak munkát. Nagyon-nagyon 
fontosnak tartom, mert Magyarországon és világban is a legtöbb nőügyekkel foglalkozó 
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civil szervezet vagy intézmény többségében vagy talán nagy többségében, túlnyomó 
többségében vagy teljes egészében nőkből áll. Én azt gondolom, és azt vallom, hogy 
ahogyan a férfiak helyzetével is foglalkoznak nők, ugyanúgy a nők helyzetével kell hogy 
a férfiak is foglalkozzanak. És ne csak képviselők, hanem civil szervezetekben. És hát 
otthon. Én azt gondolom, hogy otthon is nagyon fontos szerep hárul a férfiakra, bizony, 
sok esetben a férfiaknak kell bátorítaniuk a hölgyeket arra, hogy a saját érdekükért 
munkahelyen, civil szervezetben, bárhol kiálljanak. Nagyon fontos szerepük van a 
férfiaknak is, ezt én külön szeretném megköszönni. 

A másik megjegyzés pedig az, hogy látva a következő bizottsági ülésünk hosszát, 
ezért én a legközelebbi albizottsági ülést majd a Kulturális bizottság elnök asszonyával, 
Dúró Dórával úgy szeretném egyeztetni, hogy most kivételesen ne előtte, hanem utána 
legyen, mert akkor nem lesz egy időkorlátunk, hogy meddig kell befejeznünk a 
bizottsági ülést. Ma ez egy kényszerhelyzet volt, hogy előtte ülünk. 

Határozathozatal 

Nagyon szépen köszönöm az észrevételeket, a hozzászólásokat és a 
konstruktivitást mindenkinek. A napirendi pont vitáját lezárom. Kérdezem, hogy az 
előbb már ismertetett kiegészítéssel ki az, aki támogatja az előterjesztett munkatervet. 
Kérem, kézfelemeléssel jelezzük, aki egyetért! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nyolc 
igennel, egyhangúlag elfogadta az albizottság a munkatervét.  

A családok jövője - a jövő családja (Tájékoztatás a szeptember 30-i, 
brüsszeli konferenciáról) 

Most a 2. napirendi pontunkat nyitom meg: „A családok jövője - a jövő családja. 
Tájékoztatás az október 30-ai, brüsszeli konferenciáról” (Dr. Hoffmann Rózsa 
jelzésére:) Véletlenül rosszul mondtam. Helyesbítek: természetesen szeptember 30-án 
volt a konferencia, nem október 30-án. Tehát itt történt egy elírás, de kérem, ezt 
mindenki javítsa.  

Az elnök tájékoztatója 

Amint önök már bizonyára értesültek, egy jelentős konferenciára került sor az 
Európai Parlament épületében, amit az Európai Néppárt kezdeményezésére, Hölvényi 
György, illetve Pelczné Gáll Ildikó alelnök asszony kezdeményezésére, két magyar civil 
szervezet közreműködésével szerveztek. A két civil szervezetet azért hívtuk meg a mai 
bizottsági ülésre, hiszen ők voltak a kezdeményezői, társszervezői ennek a valóban, azt 
lehet mondani, európai jelentőségű konferenciának.  

A konferencián magyarok és nem magyarok, az Európai Parlament többi 
képviselői, valamint civil szervezetek és egyéb meghívottak, akik érdeklődtek a téma 
iránt, vettek részt. A magyar kormányt Novák Katalin államtitkár asszony képviselte, a 
parlamentből pedig én vettem részt. 

Azt lehet elmondani, hogy a konferencia homlokterében az a téma állt, hogy mi 
Magyarországon a családokat állítjuk a politikánk középpontjába, és minden 
intézkedésünkkel igyekszünk a gyermeket nevelő családok boldogulását segíteni, 
anyagi eszközökkel, természetbeni juttatásokkal és egyfajta szemléletváltással, 
szemléletmóddal. Ezeket a jó gyakorlatokat igyekeztünk mi, magyarok bemutatni az 
Európai Unió többi országának, egyben kíváncsiak voltunk arra, hogy az Európai Unió 
többi országában milyen is a családpolitika, mennyire tartják a társadalom fontos 
alkotóelemének a családot mint alapvető egységet; nekik milyen jó gyakorlataik 
vannak, ezeket, arra kértük őket, hogy osszák meg velünk, és mi, magyarok is 
megosztottuk velük a mi jó gyakorlatainkat. 
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Bizony, elhangzottak több ország részéről is nagyon erős kritikák és 
javítanivalók a saját országuk családpolitikájával szemben, és nekünk, magyaroknak jó 
volt azt látni, hogy úgy tekintenek az általunk felvázolt családpolitikai intézkedésekre 
mint követendő példára, elviszik ezt - reményeink szerint - haza, és ők is igyekeznek a 
saját jogrendjükbe, a saját törvényeikbe ezeket valamilyen módon átültetni, vagy 
legalábbis ezen dolgozni, hogy ez minél előbb megtörténhessen.  

Magyar részről természetesen végigismertették a hozzászólók azokat az 
intézkedéseket, amelyeket itt most az albizottság ülésén nem kell részletesen 
sorolnunk, hiszen mi ebben élünk, mi ezeket a döntéseket a parlamentben hoztuk meg. 
Tehát a családi adórendszertől kezdve a gyed extráig, annak a kibővítéséig, vagy 
éppenséggel a családi otthonteremtési kedvezmény, a CSOK bevezetéséről beszéltünk, 
a bölcsődebővítési programról, a kötelező óvodáztatás beléptetéséről, az ingyenes 
tankönyvekről, az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztéséről, és számos más 
intézkedéssel ismertettük meg az Európai Unió jelen lévő képviselőit, illetve civil 
szervezeteit. 

Én azt gondolom - és ezt emelte ki a konferencia részéről Pelczné Gáll Ildikó és 
Hölvényi György is a konferencia zárásaként -, hogy akkor fog Európa is és az európai 
országok is jó úton járni, ha homlokterébe a családok segítését fogja állítani, és a 
családnak mint alapvető egységnek a szentségét próbálja visszaállítani vagy 
helyreállítani ott, ahol erre szükség van. Természetesen ez nem minden országra 
jellemző.  

Ha a demográfiai problémákat - hiszen tudvalevő, Európa országaiban a 
demográfiai helyzet sajnos nem rózsás, nem jó, tehát egyre kevesebb gyermek születik. 
Erre válaszokat kell adnia az egyes tagországoknak, és erre válaszokat kell adnia az 
Európai Unió egészének is. Mi azt mondtuk, hogy a mi egyik lehetséges válaszunk az, 
hogy a családpolitikánkat erősítjük és teszünk meg lehetőség szerint minden lépést 
annak érdekében, hogy a családok, a szülők biztonságban érezzék magukat. Ha a 
családok, a szülők biztonságban érzik magukat úgy anyagilag, mind fizikailag, és látják, 
hogy nem hagyja őket magára az állam, akkor mernek házasságot kötni viszonylag 
hamar, tehát nem 30-40 éves korukban, hanem korábban, hogy esély legyen a 
gyermekeket világra hozni, akkor születik meg lehetőség szerint minél előbb az első 
gyermek, aztán ezt követően - reményeink szerint, és célunk az, hogy a két gyermek 
megszületése ne okozzon anyagi problémát sem a családokban. Annak pedig külön 
örülünk, hogyha valaki két gyermeknél több gyermek világra hozatalára is vállalkozik. 
És ebben kell minden államnak partnerként odaállnia a családok mellé. 

Ha néhány európai országban azt látjuk, hogy ők a demográfiai problémákat 
nem a születésszám növelésével és ösztönzésével és a családok segítésével kívánják 
megoldani, hanem egyéb más utakat találnak, például a bevándorlási helyzet 
kezelésével, akkor ezt ugyan saját hatáskörükön belül megtehetik természetesen, de 
hagyjanak olyan fajta nagyfokú szuverenitást minden országnak, hogy maguk - és mi 
is ezt, magyarok hangsúlyoztuk: mi magunk szeretnénk arról dönteni, hogy a saját 
demográfiai problémáinkat hogyan oldjuk meg. Mi ezt az utat választjuk, és ezt 
ajánlottuk jó szívvel Európa többi országának is.  

Az én rövid bevezetőm után szeretném, ha a két jelen lévő civil szervezet vezetője 
most csak a konferenciára fókuszálva mint társszervezők és kezdeményezők 
elmondanák a saját szempontjukból ennek a konferenciának a jelentőségét, illetve azt, 
hogy milyen indíttatás vezérelte önöket, hogy kezdeményezzék és társszervezőként ott 
legyenek ezen a konferencián. Kérdezem érdeklődve, hogy lesz-e folytatása ennek a 
konferenciának.  

Úgy látom, elsőként udvariasan - és itt is nagyon jó, hogy egy férfi és egy nő jött 
a két civil szervezettől - Kiss Mártának adom meg a szót, a NOE részéről.  
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Kiss Márta elnöki referens (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) 

hozzászólása 

KISS MÁRTA elnöki referens (Nagycsaládosok Országos Egyesülete): 
Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, a nagycsaládosok érdekképviseletével, illetve 
értékeivel teljesen egyezik az, hogy a nagycsaládosok nem túl pozitív megítélését 
általában a társadalomban próbálja egy kicsit finomítani, próbálja a társadalom 
számára prezentálni, hogy nagycsaládban is lehet értékekre nevelni, illetve olyan 
utódokat támogatni a saját nevelésünkkel és taníttatásunkkal, akik a társadalom 
számára értékes tagok, sőt mondhatnánk, a jövő adófizető állampolgárai lesznek.  

Hogy miért pont egy ilyen brüsszeli konferenciát próbáltunk szervezni, illetve a 
szervezésében részt venni, az elsősorban azért történt, mert az európai politikában az 
individuumnak olyan jelentős szerepe van, ami ellentétes a magyar társadalomban a 
családbarát szemlélettel. Úgy érzem, hogy jelenleg a kormányzat kifejezetten a 
családbarát szemléletet próbálja bevinni a társadalomba, mind az intézkedéseivel, 
mind pedig szemléletével ezt segítve, hiszen létrehozott olyan médiumokat, olyan 
csatornákat, amelyek ezt szorgalmazzák.  

Nemzetközi szinten sajnos azonban nem állunk ilyen pozitívan. Szerintem az 
európai társadalomnak is muszáj arra felfigyelnie, hogy csak a családokból lesznek 
jövők, a családok állítják elő, hozzák létre azokat az állampolgárokat, akik a jövőben 
biztosítják ennek a társadalomnak a meglétét. Ha ezt migránspolitikával próbáljuk 
ellensúlyozni, akkor természetesen az egyéb problémákat fog maga után hozni, és én 
azt gondolom, minden egyes államnak elsősorban a saját állampolgárait kell támogatni 
abban, hogy minél zökkenőmentesebben és nyugodtabb körülmények között 
nevelhessék fel az utódokat.  

Ez volt az, ami számunkra azt indította el, hogy ebbe a nemzetközi munkába is 
be kell csatlakozni. Egyébként a NOE már évek óta más civil szervezeteken és más 
fórumokon is próbálja képviselni a családok érdekeit, így például részt vett az Európai 
Nagycsaládosok Szövetségének létrehozásában, sőt az elnököt a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének volt elnöke, dr. Márki László adja. Úgy gondolom, ezek 
jelentős lépések, és mutatják azt, hogy számunkra mennyire fontos ez a nemzetközi 
politika. 

Abban a pillanatban, hogy ezt tudjuk képviselni nemzetközi szinten is, van rá 
lehetőségünk - és itt most kivételesen kaptunk egy lehetőséget -, akkor mindig fogunk 
ebbe energiát fektetni, és amennyire az anyagi lehetőségeink engedik, részt veszünk az 
egyéb nemzetközi bizottságok és szervezetek munkájában is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést Kiss Mártának. Most Pataki János 

elnök urat kérem, hogy ha van kiegészítése, akkor tegye meg. 
Pataki János elnök (Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetsége) hozzászólása 

PATAKI JÁNOS elnök (Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége): 
Köszönöm szépen a szót. Tulajdonképpen Márta elmondta a lényeget, amiért nekünk 
is fontos ez a dolog. A közbeszédben nagyon nagy hangsúlyt kapnak most az egyének, 
tehát a férfi problémája, a nő problémája, a gyerekek problémája és a többi, tehát 
individuumként kezelik az egyes személyeket.  

Mi úgy gondoljuk, hogy a társadalom alapja a család, a család az a legkisebb 
egység, amelyik képes reprodukálni önmagát, illetve a társadalmat, ezért 
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elengedhetetlen, hogy a jó család előnyben részesüljön minden más megoldással 
kapcsolatban. Tudjuk azt, hogy ezen a társadalmi köztudaton vagy közhangulaton 
igyekezni kell változtatni, formálni, és ezért is ezt már a saját köreinkben egyre nagyobb 
eredménnyel próbáljuk. Tehát mi gondoljuk azt, hogy a magyar kormány családbarát 
politikájához is van némi közünk vagy hozzászólásunk, és reméljük, hogy a mi 
észrevételeinket is figyelembe veszik ennél.  

Most élve a lehetőséggel, megpróbáljuk ezt az Európai Unió döntéshozatali 
rendszerében is valamilyen módon érvényesíteni. Nagyon fontos, hogy ne csak az 
hangozzon el a médiában, hogy a különféle csoportoknak milyen problémái vannak, 
esetleg úgy, hogy még igazából nincsenek is mögötte azok a csoportok, hanem 
hangozzon el az, hogy igenis a család a jövő, és nem kell leírni a családot, mint egy 
elavult rendszert vagy intézményt. Ezért vállaltuk fel ezt a munkát, reméljük, lesz 
folytatása. Úgy tudom, hogy tulajdonképpen ennek a folytatása a november 5. és 7. 
között, itt Budapesten meghirdetett demográfiai fórum, és azonkívül is vannak még 
terveink. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban az egyebek között szerettem volna 

mondani, de mivel az elnök úr említette, ezért, ha megengedik az albizottság tagjai, 
akkor én most hívom fel rá a figyelmet, hogy mindenki, tehát az összes parlamenti 
képviselő kapott erre meghívást, remélem, minél többen el tudunk menni a november 
5. és 7. között megrendezett demográfiai fórumra. Én erre biztatom az albizottság 
tagjait mindenféleképpen, hogy regisztráljanak és legyünk ott.  

Tudomásom szerint, amikor ott Brüsszelben beszéltünk, akkor körvonalazódott 
legalábbis egy olyan terv - de az elnök úr ezt biztosan azért nem mondta, mert ez még 
csak egy ilyen előkészületi szakasz -, úgy tudom, hogy a két civil szervezet most 
olyanban gondolkodik, hogy a következő alkalommal, valamilyen alkalommal, egy 
konferencián a fiatalokat és az ifjúságot, az ifjúságnevelést állítja a középpontba. Ha ez 
így lesz, akkor nagyon várjuk, és mi is szeretnénk figyelemmel kísérni majd a következő 
konferenciájukat is, és ha erről tájékoztatást kapunk, azt megköszönjük külön.  

(Jelzésre:) Elnök úr! 
 
PATAKI JÁNOS elnök (Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége): Igen, 

gondolkodunk ebben, mert mi felnőttek eldöntjük azt, hogy a család az, ami követendő 
példa (Dr. Vinnai Győző: Szóljunk a fiataloknak!), és nem mondjuk meg ezt a 
gyerekeknek. (Derültség.) Ugyan a példánkat látják, de a példa önmagában nem elég, 
nem elég a példamutatás, de mi családban élünk, és reméljük, hogy ezt a példát látják 
a gyerekeink. Meg kell szólítani a fiatalokat, és valóban ez tervben van, de még a 
részletei nem teljesen letisztázódtak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hirtelen egyszerre jelentkeztek, talán 

először dr. Hoffmann Rózsának adom meg a szót. Köszönöm. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Köszönöm szépen. Igyekszem nagyon rövid 

lenni, mert szalad az idő. Először egy kiegészítéssel szeretném kezdeni, amiről talán 
mindannyian tudunk, de úgy érzem, helyénvaló itt megemlíteni. Ha az Európai Unió 
mint Európa vezető politikai szervezete fontosnak tartotta ezt a témát valamilyen 
módon napirendre tűzni, az nagyon örvendetes. 
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Volt viszont ezen a héten egy másik vonulat is, amely azt mutatja, hogy valóban 
nagyon foglalkoztatja az emberiséget - itt Európában legalábbis - a téma, ez a püspöki 
szinódus, amely vasárnap ért véget. Sajnos még nem volt időm az anyagait átolvasni, 
de rádiónyilatkozatokból tudom, hogy ott is a család szerepét értelemszerűen a 
katolikus egyház nagyon emberségesen és a szigorú szabályokon itt-ott enyhítve 
próbálta megerősíteni. 

A második gondolatom, amit hozzátennék, hogy nekünk itt a demográfiai 
szempontból, a demográfiai problémáinkra adandó válasz miatt is fontos ez a 
bizottság, fontos minden olyan téma, amely ezt a helyzetet orvosolja, de ne 
feledkezzünk meg arról a Kárpát-medencei dimenzióról, amely a magyarság 
megmaradásában fontos szerepet játszhat.  

Befejezésül: azon gondolkodtam, hogy mi itt olyan evidenciákról beszélünk, 
amelyeket az emberiség évezredek óta tud és művel mindenféle politikai vagy egyházi 
akció nélkül is, az emberiség azért maradt fönn, mert voltak családok, és a nők szültek. 
Ezért a demográfiai kérdés elválaszthatatlan a nők helyzetétől, és akár tetszik, akár 
nem, gyermeket világra hozni csak nők képesek, én legalábbis nem szeretnék olyan 
világban élni, ahol ez nem így történik, hanem gépekkel és laboratóriumban, mert az 
már egy elembertelenedett világ. Ezért jó lenne, hogyha a nők helyzetét vizsgálva erről 
képmutatás nélkül és őszintén beszélnénk, és nemcsak azt vizsgálnánk, hogy milyen 
intézkedésekkel tud a politika, a civil szervezetek segíteni a nők helyzetén, hanem 
megnéznénk azt is, hogy mi az, ami gátolja azt, hogy több gyerek szülessen. Tehát egy 
dolgot kétféle szempontból lehet közelíteni, a pozitív meg a negatív oldalról, a negatív 
oldalt pedig ki kell küszöbölni vagy enyhíteni kell. Ezért kérem és javaslom - egy kicsit 
visszautalva az előző napirendi pontra is -, hogy erre a szempontra legyünk tekintettel, 
amikor a nők munkába állásáról, a nők politikai szerepvállalásáról beszélünk. Szinte 
nem felel meg a PC-beszédnek, hogyha bárki ezt hangsúlyozza, hogy egy nőnek van egy 
alapvető, természettől adódó dolga, hogy gyermeket szüljön. Ráadásul ez időben 
korlátozott, mert míg egy férfi általában ötven éven keresztül képes gyermeket 
nemzeni, egy nő körülbelül harminc-harmincöt évig képes erre. Tehát iszonyú fontos, 
hogy ezt sose felejtsük el, amikor a nőkről, a családról beszélünk, hogy amennyiben 
túlhangsúlyozzuk a nők egyéb szerepét, amit természetesen én is támogatok, egész 
életpéldám is ezt mutatja, de mégiscsak, ha nemzetben, fejlődésben, az emberiségben 
gondolkodunk, akkor ezt a szempontot nem szabad szőnyeg alá söpörni és politikailag 
nem korrekt beszédnek minősíteni, hogyha valaki ezt az álláspontot képviseli. 

Úgyhogy örülök a brüsszeli konferenciának, örülök a püspöki szinódusnak, át 
fogom tanulmányozni a dokumentumokat, ha lesz olyan hozadéka, amely idehozható 
a bizottságba, akkor természetesen meg fogom tenni.  

Köszönöm a figyelmet.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kunhalmi Ágnesnek adom meg a szót.  
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Ott folytatnám, ahol 

államtitkár asszony abbahagyta. Nagyon fontos, hogy a politikai korrekt beszédmód 
egyik és másik oldalról se korlátozzon bennünket. 

Én azt hiszem, hogy a család az alapvető egység. Ebben liberálisok, 
szociáldemokraták, konzervatívok, kereszténydemokraták egyaránt egyetértünk.  

Ha megkérdezzük az általános iskolai leányokat, fiúkat, természetesen 
szeretnének családot alapítani, a kutatásokból az jönne ki, hogy szeretnének gyereket, 
egyet, kettőt. De ahogy az élet halad, a lányok is rájönnek, hogy fehér lovon a herceg 
nem mindig akkor jön, amikor mi azt szeretnénk, vagy nem abból lesz a herceg, akit 
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szeretnénk. Aztán szeretnénk egyetemre is járni, meg szeretnénk megvalósítani 
önmagunkat. Tehát az önmegvalósítás és a család összeegyeztetése a legfontosabb.  

És van még valami. A család fogalma nagyon durván és gyorsan változik meg, 
sokkal gyorsabban változik meg a család fogalma, mint ahogy azt a politikai elit, más 
országokban is egyébként, az Európai Unió más országaiban is, tudná követni. A család 
nem csak az már, amit klasszikusan értünk alatta, hogy egy apa és egy anya két 
gyermekkel, nagyon sok édesapa és édesanya van, aki egyedül neveli a gyermekét. 
Nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor mást értünk már a család fogalma alatt, és 
ha a politika nem követi ezt, akkor el fog szakadni a valóságtól. A politikának 
természetesen van egy olyan feladata vagy hite és küldetése, hogy a saját politikáján 
keresztül ösztönözzön bizonyos családformákat. Ezzel nincs is semmi baj, ez teljesen 
érthető, megvan ennek a konzervatív, kereszténydemokrata, liberális és 
szociáldemokrata modellje közpolitikai szinten, ki mire helyezi a hangsúlyt, mit 
támogat, milyen iskolarendszert, milyen óvodarendszert, milyen kora gyermekkori 
fejlesztést, milyen családtámogatási politikát folytat, ez teljesen természetes. De 
figyelve pontosan az egyház családról alkotott véleményének a változását, ami egy 
kicsit lassabb, ennél sokkal gyorsabb, mondjuk, a német CDU-CSU-nak, tehát a 
konzervatívoknak és kereszténydemokratáknak a családpolitikája, sokkal modernebb, 
sőt azt kell mondjam, sokszor megelőzi egypár országban a szociáldemokratáknak a 
családról alkotott fogalmát, ami egészen üdvözítendő, bizonyos értelemben, a saját 
oldalamról meg kicsit elszomorító, de örülök annak, hogy egy nagyon modern 
családpolitikát fogalmaznak meg.  

Ahogy Rózsa említette, hallva én is a híradóban, a Kossuth rádióban, volt egy 
nagyobb összefoglaló az egyházi szinódusról. Ott pontosan arról volt szó, hogy az 
államnak van egy olyan feladata, hogy a nők önmegvalósítása és a gyermek szülése ne 
akadályai legyenek egymásnak, hanem egymást erősítsék.  

Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki egy kicsit a saját komfortzónáján és a 
saját korábbi hitén… Nem hitén, nem jól fogalmazok, megoldási módjain próbáljon egy 
kicsit túlnyúlni, próbáljon egy kicsit más modelleket, jó gyakorlatokat behozni a 
magyar politikai életbe, legyenek azok civil szervezetek vagy legyenek azok, mondjuk, 
pártok, hiszen a család fogalma tényleg megváltozik, és ha mi folyamatosan egy olyan 
világot akarunk ráerőltetni a magyarokra, függetlenül attól - és ez már nem ideológia 
kérdése, mert az, hogy egy gyerek megszületik, az nem attól függ, hogy én most 
liberális, szoci vagyok vagy konzervatív vagy kereszténydemokrata vagyok, annak más 
egyéb okai vannak. És az, hogy az állam mikor mit támogat, hogyan próbálja ezt... 
Szerintem, sokkal több gyermek születne, hogyha rugalmasabb családmodellt, 
rugalmasabb családtámogatási rendszert, munkaerőpiaci helyzetet teremtene az 
állam. És azért vagyunk itt, hogy ennek a lépésein a következő egy évben is végig 
tudjunk menni. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor most a következő jelentkező, szerintem… 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Lehet a Győző, és akkor egy ellenzéki-kormánypárti 

formában… 
 
ELNÖK: Akkor, ha ez így elfogadható elnök asszonynak (Dúró Dóra: Persze.), 

akkor Vinnai Győzőnek adom meg a szót.  
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Kunhalmi Ágnes 

hozzászólását hallgatva az jutott eszembe, és bizonyára mindannyian ismerjük azt a 
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felmérést, amit a fiatalok körében talán két vagy három éve végeztek, hogy hány 
gyereket szeretne, hogyha felnő. Tehát itt tizenévesekről vagy maximum 
huszonévesekről van szó, már pontosan nem emlékszem a célcsoportra, de azt mutatja, 
hogy szeretnének két vagy három gyereket, és amikor odakerülnek, akkor nincs meg 
ez. Ez a mutató 1,3 Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a magyar társadalom, a 
magyar népesség fogy. Egy kisváros lakosságával vagyunk évente kevesebben, 25-
30 ezerrel vagyunk kevesebben.  

És az is a változó világhoz tartozik, hogy kitolódott a gyermekvállalás, tehát 
később kezdődik, és ezért nem születik meg a második vagy a harmadik vagy éppen a 
negyedik gyerek.  

De arra szeretném felhívni a figyelmet, amit Kunhalmi Ágnes mondott, el tudom 
fogadni, hogy gyorsan változó világban élünk, hogy ilyen közhelyszerűen fogalmazzak, 
de a családnak vannak alapvető értékei, vannak magatartásminták, kulturális tartása, 
hogy mit lát a gyermek a családban, mit hoz onnan, hogyan nevelik, a család nevelő 
szerepe, és ezt a történelem bebizonyította, egy családnak egy olyan erős kötődése van 
a családra, a családtagokra mindig lehet számítani, ami kiállta az idők próbáját, ha 
szabad így fogalmazni. Ezért egyetértek azzal, hogy rugalmassá kell tenni távmunkával, 
részmunkaidővel, a nők foglalkoztatását meg kell oldani, hogy összeegyeztethető 
legyen a munka és a gyermekvállalás, hiszen Magyarországnak az egyik legnagyobb 
problémája a demográfiai, ha erősen akarok fogalmazni katasztrófája, hiszen, ha ezen 
nem tudunk változtatni, és éppen ezért a kormánynak a családbarát intézkedései a 
családi adókedvezménytől, amit elnök asszony is elmondott, a különféle 
intézkedésekig, azt segíti elő, hogy minél több gyermek születhessen. (Ikotity István 
távozik az ülésről.)  

A konferenciával kapcsolatban egy rövid kérdést szeretnék még feltenni, mert 
nem akarok itt elmélyülni, remélem, lesz még lehetőségünk. Milyen volt az érdeklődés? 
Tehát kezdeményezték EP-képviselők, de kik jöttek el? Milyen országból? Politikusok 
jöttek el, civil szervezetek vezetői? Vagy milyen volt az érdeklődés, és milyen volt a jó 
gyakorlatok fogadtatása, hogy úgy fogalmazzak. 

 
ELNÖK: Pataki János elnök úrnak megadom a szót a válaszra. 
 
PATAKI JÁNOS elnök (Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége): Sokan 

voltunk ott Magyarországról, mert mi szerveztük ezt a dolgot, de nagyon sokan jöttek 
el máshonnan is, hozzászólók is voltak szép számmal más országokból. Újságcikkben 
azt olvastam, mert én nem néztem hátra, a második sorban ültem, hogy még a 
fordítófülkékben is voltak emberek, mert egyszerűen nem fértek be. Tehát volt 
érdeklődés a konferenciára. 

Gyermeket nevelő családok, nők a családban 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést! Most egy ügyrendi hozzászólásom lenne. 
Úgy érzékeltem, hogy már a 3. napirendbe is átcsúsztunk, úgyhogy most tisztelettel 
megnyitnám úgy a 3. napirendet - úgysem kell szavaznunk sem a 2., sem a 
3. napirendünkről -, hogy javaslom, innentől kezdve a 3. pontot tekintsük irányadónak, 
de természetesen, ha valakinek még ezen belül kérdése van a konferenciával 
kapcsolatban, nyugodtan tegye fel, akár ilyen összevontként.  

Most Dúró Dórának fogom megadni a szót, utána Szél Bernadettnek, és aztán 
én jelentkezem hozzászólásra, és ezen kör után - úgy látom, most több hozzászólás nem 
volt - megadnám a két előadónak ismét a szót ebben a témában. 
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Elnök asszony! 

Hozzászólások 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Úgy látom, 
most elsősorban szemléletbeli kérdésekről beszélünk, és a családtámogatási rendszer 
felépítése csak nagyon érintőlegesen került szóba, így akkor én magam is ezen 
gondolatok mentén haladnék. 

Úgy gondolom, alapvető fontosságú lenne, ha összpárti konszenzussal 
kimondanánk azt, hogy Magyarországon a legnagyobb probléma a demográfiai 
katasztrófa; nem az egyik, nem a sok közül, nem a harmadik, hanem a legnagyobb, a 
legfontosabb probléma. Minden ezen áll vagy bukik: ettől nem lesz fenntartható 
gazdaságunk, összeomlik az államháztartás, a társadalombiztosítás, nem tudjuk 
fenntartani magát az államot, ha ez a demográfiai tendencia, ami most már 1980 óta 
folyamatosan tart Magyarországon, nem változik meg radikálisan. Ez most már 
belátható időn belül bekövetkezik, tehát nem is olyan hosszú időtartamokra kell 
gondolni, amit mi már nem élünk meg vagy a gyermekeink nem élnek meg, mert még 
lehet, hogy az én gyermekeim életében ez bekövetkezik, ha valami radikális változás 
nem fog ebben bekövetkezni. 

Ha itt nem beszélünk a családtámogatási rendszerről és ennek az anyagi 
vetületéről - mert én egyébként ennek nagyon örülök, ahogy itt Hoffmann Rózsa 
mondta, hogy a polkorrekt beszédet hagyjuk, ennek mindig is nagyon nagy híve 
voltam; ez nemcsak pénzkérdés. Nyugat-Európában sokkal magasabb az életszínvonal, 
sokkal jobban élnek az emberek, sokkal magasabb az egy főre jutó jövedelem, mégis 
ugyanilyen demográfiai vagy hasonló demográfiai helyzetben vannak évtizedek óta 
szintén, mint Magyarország. És ha a Kárpát-medencei régiókat nézzük meg, akkor a 
magyarság tekintetében a legszegényebb régióban, Kárpátalján a legjobb a demográfiai 
helyzete a magyaroknak, pedig sem a kisebbségi jogaik nincsenek biztosítva, hogy 
finoman fejezzük ki magunkat, sem pedig anyagilag nincsenek azon az életszínvonalon, 
mint akár egy nyugat-dunántúli város Magyarországon, mégis a demográfiai helyzet a 
magyarság tekintetében ott a legjobb.  

Megvizsgálhatjuk azt, hogy igen, a fiatalok azt mondják, hogy szeretnének két 
vagy három gyermeket, de mi az oka valójában annak, hogy nem születnek meg. Ha 
maradunk továbbra is a szemléletbeli dolgoknál, akkor feltehetjük a kérdést, hogy mi 
tudatosak vagyunk-e szülőként abban, hogy mi anyákat és apákat nevelünk. Ez hogyan 
jelenik meg a családban. Hogyan jelenik meg az iskolában vagy a médiában? Hogyan 
tudatosodik egy fiatalban, amikor tinédzser korában elmegy cigizni, drogozni, hogy 
kislányom, te anya leszel, ennek a felelősségnek a tudatában csináld azt, amit csinálsz? 
Ezt a társadalomban ma nem adjuk át egész egyszerűen a gyerekeinknek. Én még jól 
állok, jelzem, elnézést, az én kislányom 4 éves, és ha kérdezem, hogy mi leszel, ha nagy 
leszel, akkor azt mondja, hogy anya, de nem biztos, hogy 14 évesen vagy 24 évesen is 
ez van a gyerekek gondolkodásában.  

Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a társadalom hogyan ítéli meg az anyákat, 
hogyan beszélünk az anyákról. Nagyon gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy 
az a nő, aki otthon van a gyerekével, egész nap lógatja a lábát, nem csinál semmit, 
annak milyen könnyű az élete, de találkozunk azzal is, hogy aki meg visszamegy 
dolgozni, mondjuk, egy másfél éves gyerek mellől, az meg nem szereti a gyerekét, 
lepasszolja és nincs vele; egyik sem jó és egyik sem igaz. Ha ezeket a tabukat sikerülne 
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ledönteni akár az anyákkal kapcsolatban - szemléletbeli kérdésekről beszélek -, 
szerintem sokkal előrébb lennénk.  

És az anyák mellett behoznám az apákat. Ha beszélünk egyenrangúságról, a nők 
munkaerőpiaci érvényesüléséről, akkor ez csak akkor megy, ha a családban is két 
egyenrangú félről beszélünk. Egy nő nem fog tudni úgy versenyezni a munkaerőpiacon 
férfiakkal, ha a családban egyébként őrá sokkal nagyobb és sokkal több teher hárul, ez 
teljesen nyilvánvaló. Nem lehet úgy versenyezni, hogy a nő az, aki nem alszik, a nő az, 
aki leül a gyerek mellé, a nő az, aki a háztartást vezeti. Nem tud, egész egyszerűen fizikai 
képtelenség, ha a férfi nem tekinti egyenrangúnak, és degradálónak tekinti azt, hogy ő 
is kivegye a részét a gyereknevelésből és a háztartási munkák elvégzéséből. És itt most 
azokról a nőkről beszélek, akik vágynak arra, hogy dolgozhassanak. Egyébként ez most 
már egy pozitív korreláció, tehát minél több nő dolgozik, annál több gyermek születik 
az országokban, ezért beszélek erről. 

A családtámogatási rendszerbe, illetve a gyermekek elhelyezésébe is egyelőre 
akkor nem mennék bele, hanem csak ezekről a szemléletbeli kérdésekről beszélnék, egy 
utolsó szempontot még behozva, kapcsolódva ahhoz, ami szintén elhangzott: ez az 
egészségügyi vetülete a kérdésnek. Például a dohányzás ellen nagyon komoly 
népegészségügyi programok indultak Magyarországon, nagyon fontosnak tartanám, 
hogy a gyermekvállalással kapcsolatos egészségügyi kérdéseket is tabuk nélkül hozzuk 
a fiatalok tudomására. Tudja-e azt szintén - most megkérdezem - egy fiatal nő, hogy a 
meddőség aránya 30 és 35 éves kora között három és félszer akkora, mint 20 és 25 éves 
kora között? Szerintem nem tudják, nagyon kevesen tudják, és ha ezeket az 
egészségügyi vonatkozásokat is a fiatalok tudomására hoznánk, akkor ők is sokkal 
inkább igyekeznének úgy alakítani az életüket, hogy a gyermekvállalás ne tolódjon ki 
ilyen mértékben, és akkor nyilván több gyermeket is tudnának vállalni.  

Tehát számos olyan teendő lenne, ami kizárólag szemléletbeli kérdés, kizárólag 
arról szól, hogy mire neveljük gyermekeinket, és egyáltalán semmilyen pénzügyi, 
anyagi vetülete nincsen.  Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. Szél Bernadett képviselő asszonynak 

adom meg a szót. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót. Itt tartom a kezemben azt az 

MTI-hírt, ami a www.csaladhalo.hu-n is megjelent, és pont erről a konferenciáról adott 
egy nagyon részletes beszámolót. Már akkor érdeklődéssel olvastam, és örülök, hogy 
tudunk erről beszélni ebben a bizottságban is, volt egy-két dolog ugyanis, amire úgy 
felkaptam a fejemet, és azt mondtam, hogy ez igen, ezt most így Magyarországon is el 
kellene ismételni. Pontosan egy KDNP-s EP-képviselő volt az, aki kimondta, hogy nem 
szabad szembeállítani a családot és a karriert, és szerintem fontos, hogy ezeket 
kimondjuk, nagyon fontos, hogy minden oldal megértse ennek a mondatnak az 
üzenetét.  

Ott volt egy másik jelentés szerintem, ami szintén fontos volt, hogy aki 
gyermekre vágyik, annak lehessen, függetlenül attól, hogy nagycsaládról van-e szó. 
Szerintem ez azért fontos, mert nem szabad abba a hibába se esni, hogy itt frusztráljuk 
a nőket és azt az üzenetet kapják mindenhonnan, hogy márpedig neked szülnöd kell, 
mert azért szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ez egy ponton túl át tud fordulni a 
másik oldalra, és azzal szerintem nem fogjuk tudni Magyarországot a demográfiai 
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krízisből kihúzni, ha frusztrált nőket kreálunk a politika segítségével. Szerintem 
érdemes az arany középutat bejárni ezzel kapcsolatban, és így elmondani azt, hogy a 
megbecsülésen és a méltóságon túl a lehetőség az, amit a politika biztosít a nőknek.  

Itt pár dolgot szerintem le kell szögeznünk. Az én értelmezésemben család és 
család között nem lehet, nem szabad különbséget tenni. Nagyon fontos, hogy az 
emberek, az értékek azért is fontosak, mert ahhoz mindig tudunk ragaszkodni, azok 
egy támpontot tudnak nyújtani, ez egy ilyen szemléletbeli dolog az életünk többé-
kevésbé viharos pillanataiban, viszont azért túlromanticizálni sem szabad bizonyos 
dolgokat.  

Az a szerencsém van, hogy pont ez volt a kutatási területem, és azért az egy 
szociológiai közhely, hogy Magyarországon a házasságok jelentős része akkor köttetik, 
amikor már ott van a baba a pocakban, tehát megtörténik a fogantatás még a 
házasságon kívül, és utána döntenek úgy a felek, hogy házasságra lépnek egymással. 
Persze a statisztikából ebből annyi látszik, hogy házasságban születik a legtöbb gyerek, 
de kérdés, hogy mikor fogan. Ezzel az égvilágon semmi probléma nincsen, csak ezt látni 
kell tisztán, és ezért nem kell egy ilyen túlromanticizált képzetet tenni arról, hogy csak 
házasságban tudnak gyerekek születni. Nem, élettársi kapcsolatban is tudnak, és 
nagyon jó helyük tud ott lenni a gyermekeknek, mert alapvetően amire a gyermeknek 
szüksége van, az egy szerető anya meg egy szerető apa, és ez sokféle együttélési 
formában lehet, sőt vannak a mozaikcsaládok, vannak olyan helyzetek, amikor a 
gyermek teljesen más közegbe kerül. A lényeg az, hogy mindenki tekintettel legyen a 
gyermekekre, és szerintem, ez nagyon fontos. 

Kicsit csodálkoztam azon vagy érdekesnek találtam, amit Márta mondott, hogy 
nagycsaládosokkal szemben negatív előítéletek vannak. Én azért szeretném leszögezni, 
hogy a legnagyobb megbecsüléssel adózom minden család előtt. Nekem van 
szerencsém ismerni nagycsaládokat, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy 
ezek a képek, amiket én megismertem, és amik nagyon jó képek voltak, vagy nagyon jó 
üzeneteket közvetítettek, ezek mások számára is elérhetők legyenek. Nagyon nagy 
boldogságot tud jelenteni ez a benne felnövekvő gyermekeknek. Ugye az ember 
alapvetően egy társas lény, tehát azt gondolom, ez nagyon rendben van, hogyha a 
gyermekek meg tudják élni egymás közelségét. Szerintem, tényleg nagyon rendben van 
az a munka, amit itt önök lefektettek ezzel kapcsolatban. Viszont azt látni kell, hogy 
Magyarországon még mindig a második gyermekért küzdünk. Tehát a politikának ezt 
tudnia kell, hogy azokat a családokat kiemelten kell támogatni…- és itt van egy 
beavatkozási lehetőség, hogy azt nyilatkozzák, ami el is hangzott, hogy igen, én 
szeretnék két-három-négy gyermeket, és utána ezek a gyerekek nem születnek meg. 
Miért nem? Tehát ahol a kívánatos gyermekszám megjelenik, ott segíteni kell, hogy el 
tudják érni a családok és meg tudjon születni az a gyermek.  

Amikor én a családokat kutattam, akkor egyvalami világossá vált számomra, 
hogy itt a nők megerősítésén keresztül vezet az út előre. Tehát a nőknek a családban 
van egy olyan fontos helye, ezt úgy fogalmazták meg - én anno mélyinterjúkat 
készítettem -, hogyha anya rendben van, akkor az egész család úgy rendben van. És 
ezért nagyon fontos, hogy a politika ezt így kezelje, hogy a nőket minden lehető módon 
erősítenünk kell, és egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy például a 
tankönyvekben olyan sztereotípiák jelenjenek meg, amelyek a nőket elbátortalanítják. 
Most itt mondhatnám a matematikai képességekről való értekezéseken át egy csomó 
mindent. Tehát, szerintem, nagyon fontos, hogyha már Dóra előhozta, hogy mire 
neveljük a gyerekeinket, hogy semmiképpen ne olyan sztereotípiákkal találkozzanak 
akkor a nők vagy jövendőbeli anyák vagy bárhogy beszélünk önmagunkról, amelyek 
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arról szólnak, hogy te kevesebbet érsz bármi miatt. Tehát ezen, szerintem, változtatni 
kell. 

A másik pedig a médianyilatkozatok. Tehát egy mediatizált világban élünk, és 
hat az emberekre. Lesz egy külön ülésünk erről, de azért fontosnak tartom elmondani, 
hogy akik ebben az országban vezető pozíciót töltenek be vagy bármilyen okból média 
közelbe kerülnek, ne tegyenek olyan kijelentéseket következmények nélkül, ami arról 
szól, hogy egy nő kevesebbet ér vagy másra képes, mint egy férfi. Nem, mi igenis 
megálljuk a helyünket ugyanazon a terepen, mint a férfiak. És ami kívánatos, hogy 
együtt is tudjunk működni egymással. Szerintem, az lesz egy nagy áttörés, hogyha 
tényleg nem azt nézzük, hogy ki férfi vagy ki nő, hanem hogyan tudunk egymással 
együttműködni különböző célok megvalósítása érdekében.  

És igen, ennek lesz egy politikai üzenete. Ami sokat változott, az a legjobb 
szülőképes korú nők kivándorlása, és ezzel szerintem, foglalkoznunk kell, akár ebben a 
bizottságban is. Tehát Magyarországról most zajlik egy elég jelentős kivándorlás, pár 
éve még 1-2 százaléka volt a legjobb szülőképes korú nőknek külföldön, most 8-
10 százaléka kint van. És akkor legyünk őszinték magunkkal: vajon ezek az anyák haza 
fognak térni a gyermekükkel, vagy az a gyermek kint fog felnövekedni és külföldön fog 
félig-meddig szocializálódni, még akkor is, ha a szülei veszik azt az extra erőfeszítést és 
megteremtik nekik a körülményeket, hogy megtanuljanak magyarul és a magyar 
kultúrát megismerjék? Ezzel, szerintem, van dolgunk, és sok dolgunk van. Ez egy 
messzemenő vita lenne, erről beszélgettünk is a parlamentben, csak ezt most fontosnak 
tartottam elmondani, hogy ez egy olyan téma, amivel foglalkoznunk kell.  

És még egy gondolat. Igen, ahol anyákról beszélünk, ott apákról is érdemes 
beszélni. Ugye van az a magyar mondás, hogy anya csak egy van, én ilyenkor mindig 
hozzá szoktam tenni, hogy igen, de a gyermeknek joga van az apához is. És 
énszerintem, most túl azon, hogy ki milyen értékrend szerint szocializálódott vagy 
melyik pártban ül, azért azt látni kell, hogy azok a gyermekek tudnak a 
legkiegyensúlyozottabban felnőni, akiknek az édesapja is ott tudni lenni a 
gyermeknevelésben valamilyen módon. Szerintem, ezért nagyon veszélyes a nőkre 
terhelni a gyermekneveléssel kapcsolatos összes feladatot, és az apáknak meg azt az 
üzenetet küldeni, hogy neked meg sok pénzt kell keresned, hogy eltartsd a családodat. 
Ezért nagyon fontos ezen a fórumon is arról beszélni, hogy ahogy a nőknek ott a helye 
a munkaerőpiacon is és a gyermeknevelésben is, úgy az apákra is igaz ez. És ekkor 
tudnak olyan stabil családok létrejönni, amiről beszéltünk, amelyek a legtöbbet tudják 
biztosítani akár az országnak is, akár maguknak is. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg 
fontos az, amit elnök asszony elmondott, hogy itt a bizottságban is fontos, hogy férfiak 
és nők ülnek együtt. De ugyanígy fontosnak tartom, hogy például a politikában is 
megjelenjenek a férfiak mellett a nők is, mert addig, meggyőződésem, hogy ez a helyzet 
nem fog tudni megváltozni, amíg olyan törvények születnek, ahol a nők három évig 
otthon tudnak maradni a gyermekkel, de a férfiaknak még egy hónapot sem kell otthon 
vállalni. Meggyőződésem, hogyha a férfiak kötelező erővel egy hónapot a gyesből 
otthon töltenének és átélnék azt napi rendszerességgel, amit egy nő átél, egészen 
máshogy gondolnának ránk is, nőkre is, a mi teljesítményünkre is, és a nőkkel 
kapcsolatos sztereotípiák is csökkenthetők lennének. (Kunhalmi Ágnes: Így igaz.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek a körnek a végén ismét én kértem szót, 

mielőtt átadom most már valóban a szót a két civil szervezetnek, hogy elmondják a 
témában az ő gondolatukat, mi politikusok már nagyjából elmondtuk, de igazán 
kíváncsiak vagyunk arra, hogy ez a két nagy, gyakorlatilag az országot, illetve a Kárpát-
medencét lefedő családos szervezet hogyan látja a nők helyzetét. Azért pont ezt a két 
civil szervezetet kértük meg, hiszen bár nagycsaládosokról van szó, azért tudjuk, a 
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nagycsalád ott kezdődik, hogy először van egy pár és még nincs gyerekük, aztán lesz 
egy, aztán lesz kettő, és utána lesznek nagycsaládosok. Tehát ők gyakorlatilag a teljes 
spektrumot le tudják fedni, és ez ügyben, azt gondolom, igen fontos és mérvadó a 
véleményük.  

De előtte még akkor néhány dologra hadd reagáljak. Amit Szél Bernadett 
elmondott, teljesen egyetértek azzal, de azt gondolom, hogy nyitott kapukat dönget 
képviselő asszony, amikor azt mondja, hogy a második gyereket kellene segítenünk, 
hogy világra jöjjön. Az idén szavaztuk meg a parlamentben, egy a sok intézkedés közül 
az, hogy duplájára emeljük azt a családi adókedvezményt, ami a családoknál, a 
kétgyermekes családoknál marad. Ez azt jelenti, hogy most 10 ezer forint marad 
havonta nettóban a családoknál gyerekenként, egy kétgyermekes családnál ez nettó 
20 ezer forint most. Ez úgy változik, hogy 2016 januárjától már 25 ezer forint marad 
egy családnál nettóban családi adókedvezmény formájában, és ez emelkedik 5 ezer 
forintonként két gyerekre vetítve, míg 2019-re eléri azt, hogy havi 40 ezer nettó 
adókedvezményt tud érvényesíteni egy család. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy 
igen, de aki nem tud 40 ezer forintot érvényesíteni, mit csinál. Erre is van megoldás, 
mert a parlament, az előző parlament és a mostani parlament intézkedéseinek 
következtében életbe léptek azok a szabályok, amelyek szerint a járulékokból is 
levonható, és a házaspár megosztva is érvényesítheti ezeket az adókedvezményeket. Én 
azt gondolom, hogy akár a mostani a kétgyerekesnek a havi 20 ezer forint nettó, ami 
ott marad adókedvezmény formájában és nem kell befizetniük a közös költségvetésbe, 
ez is egy nagyon nagy összeg, de ha ezt még ráadásul négy lépcsőben a duplájára 
emeljük, ez egy pluszsegítség tud lenni. És nem véletlen, hogy ez nem az 
egygyerekesekre van kiterjesztve és nem a nagycsaládosokra van kiterjesztve, hanem 
kifejezetten a két gyermeket nevelőkre. 

Az, amit szintén Szél Bernadett mondott, hogy a tankönyvekben milyen 
sztereotípiák élnek: én magam is olvastam egy olyan tanulmányt, amely éppen egy alsó 
tagozatos, talán másodikos matematika könyvet vizsgált meg - még nem a mostani 
felmérés, ez olyan öt-hat évvel ezelőtti lehet -, és megvizsgálták, hogy a matematikai 
feladványokban, amikor be kell karikázni, hogy ennyi kiflit ettek meg tízóraira stb., 
mennyi maradt, kinek van igaza? Annának? És Annánál ott van, hogy öt. Bélának? Nála 
ott van, hogy tíz. És akkor még ott vannak fiú-lány nevek, és valami kilencvenvalahány 
százalékban a fiúnak volt igaza. Tehát már az okos gyerek arra is gondolhatott, hogy ha 
nem tudja, akkor egy fiúnevet karikáz be, mert akkor valószínűleg nagyobb esélye van 
arra, hogy ez így legyen. Ez így furcsa, sajnos lehet ez véletlen, de mondjuk, egy 90 
százalék feletti százalékarány már talán nem lehet véletlen.  

Itt kanyarodnék vissza arra, amit Dúró Dóra is elmondott valóban a 
szemléletformálásról: ami pénzbe nem kerül, tehát ha mindenki azt teszi, ami a 
feladata, a pedagógus, a gyermekjóléti szolgálat, a szülő elsősorban, tehát a család, és 
a szemléletformálást nagyon fontosnak tartja, és jó példával is élve beszélget meg 
kommunikál a gyermekkel, akkor nagyon sok mindenben előbbre tudunk jutni. 

Annak is örülök, hogy felvetődött itt a bizottsági ülésen - és remélem, ez így lesz 
a jövőben is -, amellett, hogy elmondjuk mi magunk, hogy milyen családpolitikai 
intézkedéseket hajtott végre a parlament és milyen jó példáink vannak, hogy nagyon jó 
az, ha kimondjuk, hogy miben kell még javulnunk, milyen intézkedéseket kell még 
bevezetni. Tehát én sem gondolom azt, hogy itt feltétlenül az albizottsági üléseknek 
arról kell szólniuk meg a közbeszédnek is, hogy milyen fantasztikus és minden 
probléma megoldódott. Nem, ez egy kiemelt téma, ezen dolgozunk mindannyian. 
Vannak eredményeink, azt gondolom, és ez jól is esett, hogy az ellenzék részéről is 
voltak olyan hangok, amelyek a családpolitikai intézkedések eddig megtett lépéseit 
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méltatták és elismerték, ugyanakkor nagyon fontos, hogy legyenek még javaslataink és 
legyenek még olyan pontok, amelyekkel még tudjuk gazdagítani ezt a kört, és mi 
magunk is górcső alá tudjuk venni, illetve javaslatokkal fogunk tudni élni. 

Többen felvetették, hogy még kellene foglalkozni más témákkal is, és ma csak 
úgy bele tudtunk kapni tartalomjegyzékszerűen. Valóban igaz, azok ott vannak a 
napirendünkben, és fogunk külön is foglalkozni ezekkel a résztémákkal, hogy mi van 
azokkal a családokkal, ahol, mondjuk, csak az édesanya vagy az édesapa neveli őket, 
akár úgy, hogy már nem él az édesapa vagy az édesanya, akár valamilyen nagyon fontos 
konfliktus van a családban, ami miatt a gyermek veszélyeztetve van. Tehát ezekkel a 
témákkal mind-mind fogunk foglalkozni egyesével az albizottság ülésein.  

Azzal is egyetértek, amit elmondott Dúró Dóra, hogy a demográfiai helyzet 
megoldása a legfontosabb probléma ma Magyarországon, de Európában is, és ennek - 
én is úgy szoktam fogalmazni - legalább kettő nagyon fontos indoka van. Az egyik a 
gazdasági, amit, azt gondolom, mindenkinek éreznie kell: ha ma nem születnek meg 
azok a gyerekek, akik majd a mi nyugdíjas korunkban a gazdaságot, az ellátórendszert 
fogják működtetni és anyagilag, gazdaságilag erősíteni az országot, akkor ebbe tönkre 
tud menni az ország nagyon rövid időn belül.  

Ugyanakkor van egy nemzetpolitikai indoka és célja is: történetesen az, hogy ne 
fogyjon el a magyar nép. Itt látunk már - és itt sem kell olyan hurráoptimizmussal 
élnünk - biztató jeleket, hiszen azok a családpolitikai javaslatok, amelyeket 
megfogalmaztak különféle helyről civil szervezetek, és amelyeket elfogadott a 
parlament, és amelyeknek a tára még bővülni fog a jövőben, azt mutatják, hogy az 
elmúlt évben már annyi gyerek született, amennyi előtte nagyon régen született. Tehát 
az a folyamat, hogy csökken a születésszám, lassult, de nem állt még meg, nem 
fordultunk még át. Persze, ez a célunk, hogy elérjük ezt a családonkénti két gyermeket, 
akkor már nagyon jó helyzetünk lesz, de jelen pillanatban még az 1,4-1,5-1,6 és a többi 
felfelé menő átlageredményeket kell folyamatosan javítanunk.  

Nagyon örülök, hogy ebben itt az albizottság részéről a különféle pártok 
képviselői, úgy tűnik, közösen fognak tudni dolgozni, le tudunk ülni egy 
tárgyalóasztalhoz, és nem a valamilyen nagy, hanem a legfontosabb és a legnagyobb 
feladathoz így együtt hozzá fogunk tudni járulni, ebben tudunk előrelépni, és nemcsak 
beszélni, hanem reményeim szerint ezeket majd tettek is fogják követni. Köszönöm 
szépen a szót. 

És akkor most Kiss Mártát kérdezem, hogy a NOE részéről kíván-e szólni. Az a 
baj, hogy nekünk körülbelül háromnegyed tizenegykor illene befejeznünk az 
albizottsági ülést, hogy még a bizottsági ülésre fel tudjunk készülni és egy kis helycsere 
is legyen. Ezért, ha az albizottság tagjai megengedik, akkor én a végén, a két hozzászólás 
után maximum egy nagyon-nagyon rövid reagálási kört hagynék, de ha erre most nem 
tartanak igényt, akkor a fennmaradó 20 percet 10-10 percben át tudjuk adni a két 
meghívott előadónknak. Úgy látom a tekintetekből, ez így lesz, és akkor 10-10 percben 
kérem szépen önöket. Köszönöm szépen. 

Kiss Márta elnöki referens (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) 

tájékoztatója 

KISS MÁRTA elnöki referens (Nagycsaládosok Országos Egyesülete): Én is 
köszönöm a szót. Nagyon röviden reagálnék még egy picit a brüsszeli konferenciára, 



24 

hogy mégis mi volt ott és hogyan volt, mint ahogy Szél Bernadett említette, hogy a 
Családhálón ezt részletesebben olvasták. 

Azt gondolom, itt nemcsak arról volt szó, amit eddig mondtunk, csak ezeket 
emeltük ki. Így nagyon röviden: a családban való gondolkodás csak a fő vezérfonala 
volt ennek a konferenciának, illetve ezt szeretnénk elérni, hogy ez legyen az egység, 
nemcsak gazdasági egységként, hanem a tudatunkban is ez legyen benne, hogy a család 
az, ami fenntartja a jövőt. 

Beszéltünk itt a nemi egyenlőségről, a munka és a karrier 
összeegyeztethetőségéről. A Sorbonne-ról Dumont professzor úr volt ott az egyik 
előadó, ő volt, aki kiemelte azt, hogy régen ez egy gazdasági egység volt, ma már nem 
így van. Ha ma csak gazdasági szempontból nézzük a családot, akkor ez egy gazdasági 
teher a szülőknek, hiszen a gyerekek eltartásáról gondoskodni kell, míg aki nem vállal 
gyereket, az saját maga eltartásáról gondoskodik. A kívánt gyerekek megszületését 
Székely András a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomból vetítette a 
konferencia elé, és itt nem egy, három, négy, öt, hat gyerekről beszélünk, hanem 
mindig arról az egy gyerekről, akit éppen kívánnak, ha az egy gyerek, akkor egy gyerek, 
ha kettő, ha három, ha hat, ha nyolc... Azt gondolom, ez az egészséges szemlélet az, ami 
fontos, hogy tényleg annyi gyereket tudjon vállalni mindenki, amennyit ő jó szívvel és 
szeretettel fel tud nevelni.  

Ebben természetesen nagy segítségre van, ha az állam gazdaságilag támogatja 
ezeket a lehetőségeket. Itt Novák Katalin említette, hogy a kormánynak az a célja, hogy 
tisztességes munkából tisztességesen lehessen felnevelni a gyerekeket. Azt gondolom, 
ez egy jó irányvonal, és tényleg erre törekszünk. Arra lenne szükség, hogy az ország 
minden részében erre legyen lehetőség, és a munkaerőpiac olyan helyzetben legyen, 
hogy gyakorlatilag mind részmunkaidővel, mind pedig távmunkával lehetősége legyen 
az anyáknak a családon belüli kiteljesedés után a munkaerőpiacon is részt venni.  

Azt gondolom, egy házasságban, egy családban, a gyermeknevelésben igazán ki 
tud teljesedni a női méltóság, a nő hivatás, de természetesen lehet, hogy valaki szeretne 
még a munkaerőpiacon is részt venni, mint ahogy mi magunk is, és mást is szeretnének 
még elérni ezenkívül. Ez fontos azért is, mert a gyermekeknek ez egy mintát jelent, ha 
az édesanya nemcsak otthon van. És a „csak”-ot megint beszűrtem ide, én is rosszul 
fogalmazok, mert arról beszélünk, hogy csak otthon van, és amikor a játszótéren 
egymás között is beszélünk, azt mondjuk, hogy: „Dolgozol?”, „Ah, én csak otthon 
vagyok.” Pedig azt gondolom, ez egy kőkemény munka, mindannyian tudjuk, a férjeink 
is tudják, amikor hazajönnek és látják, hogy milyen állapotban vagyunk egy gyerekkel 
is. Én akkor voltam a legfáradtabb, amikor csak az első gyerekem volt meg, 
megmondom őszintén, az volt a legnehezebb lépcső.  

Nagyon fontos, hogy a társadalom tudatában az legyen, hogy igenis hozzászámít 
a GDP-hez az, hogy az édesanya otthon neveli a gyerekeit. Ezt lehetne forintosítani is 
akár, meg lehetne mondani, hogy mennyivel helyettesíthető, ha ez intézményi 
ellátásban történne. És ebben a pillanatban, ha a nők is éreznék azt, hogy ők fontosak, 
a társadalom számít rájuk, értéket képviselnek, akkor azt hiszem, ezt tudnánk átadni a 
gyerekeinknek is, és tudnánk a gyerekeinket kamaszkorban úgy nevelni, hogy ne csak 
azt tervezzék, hogy orvosok, ügyvédek, mérnökök vagy milyen hivatásban fognak 
dolgozni, hanem az anyai hivatást is betervezzék az életükbe, és ne azt mondják, hogy 
ha majd megugrottam a karrierlépcsőm, akkor utána vállalok gyereket, de csak fél évre 
vagy egy évre, mert a munkahelyemet ennyi ideig tartják fenn. És akkor itt lehetne 
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megint beszélni arról, hogy a termelővállalatoknál, de akár az államigazgatásban is 
hogyan tudják megvárni a gyermeket vállaló édesanyákat a munkahelyükkel, illetve, ha 
visszakerülnek egy pozícióba, akkor ez hogyan alakulna. Ez egy kicsit hosszabb volt, 
bocsánat! 

És azt gondolom, ha sikerülne a munkaerőpiacot ilyen helyzetbe hoznunk vagy 
hoznia az államnak, hogy ezt megtegye, akkor valóban lenne lehetőség arra, hogy 
gyermeket vállaljanak, hiszen biztonsággal ott tudják hagyni a munkahelyüket, mert 
tudják, hogy biztonsággal visszamehetnek, hiszen minden intézkedés ellenére, azt 
gondolom, hogy ebben még van tennivaló. Bár méltányolom, és érzékeljük azt, hogy 
védik a kisgyermekes anyákat, és tudom, hogy erre rengeteg intézkedés történt még a 
részmunkaidő tekintetében is, de azt gondolom, hogy ebben azért még előre kell lépni, 
hiszen, és akkor most mondhatjuk az egyik szlogenünket, hogy a testvér a legtöbb, ami 
egy gyermeknek adható. Tehát az anyagi biztonság tényleg másodlagos. És a nők, 
amikor biztonságban érzik magukat, akkor sokkal könnyebben vállalnak gyermekeket. 
És ez jelenti azt, hogyha ezek a törvénytervezetek vagy törvények, kétharmadosak, 
bebetonozódnak - és talán itt van a franciáknak egy kis előnyük, hiszen a franciák is, 
amikor ezeket a családvédelmi, illetve nővédelmi intézkedéseket megtették és ezeket 
stabilizálták, akkor nőtt meg a gyermekvállalási kedv, legalábbis a professzor 
elmondása alapján.  

De ugyanez a helyzet Európa más országaiban is. Erről Márki László adott egy 
áttekintést, aki kérte a nemzetközi családszervezeteket, illetve a nagycsaládos 
szövetségben lévő szervezeteket, hogy adjanak tájékoztatást a saját hazájukban lévő 
demográfiai, illetve családbarát intézkedésekről, és ezek is mind olyanok voltak, 
amelyek azt támasztották alá, hogy bizony, ugyanazok a problémák vannak: a biztonság 
hiánya, a női munka nem megbecsülése és a munkaerőpiac instabilitása. 

Azért azt is el kell mondanunk, hogy Magyarország alkotmányát is, többen 
kifejezték, hogy irigylik, merthogy a jövőbe mutató családmodell egy férfi és egy nő 
közösségéből adódó, hiszen ezekből lehetnek utódok. Azt gondolom, hogy erre igazán 
büszkék lehetünk.  

Azt gondolom, hogy nem kellene felsorolnunk azokat a családbarát 
intézkedéseket, vagy menjünk végig, a gyed extra, a diplomás gyed és ezeken… 

 
ELNÖK: Szerintem, nem szükséges.  
 
KISS MÁRTA elnöki referens (Nagycsaládosok Országos Egyesülete): Azt 

gondolom, hogy erre most már igazából nincs idő. Ezeknek a pozitív hatását, azt 
hiszem, hogy részben már ismerjük, részben meg még várat magára, hiszen vannak 
olyan intézkedések, amelyek majd csak később hozzák meg a hatásukat, illetve mérhető 
hatásuk később lesz, hiszen látjuk, hogy a demográfiai helyzet egy picit javult, de hogy 
ez mennyire lesz tartós, az majd a jövőben fog kiderülni, és azt reméljük, hogy ezek az 
intézkedések még tovább növelik. 

A Nagycsaládosok Országos Egyesületéről, nem tudom, hogy mennyire tudják… 
- kezdjem el az alapítástól? Mennyire van időnk? Három-négy mondatot? Hogy 
szeretnék?  

 
ELNÖK: Igen, mert akkor körülbelül 35-ig lenne idő, és utána pedig János 

következne.  
 
KISS MÁRTA elnöki referens (Nagycsaládosok Országos Egyesülete): Jó. Az 

egyesület ’87-ben alakult meg 150 tagcsaláddal, kifejezetten azért, hogy a 
nagycsaládosok társadalmi megítélését erősítse, illetve pozitív irányba fordítsa. Illetve 
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voltak olyan intézkedések, amelyek hátrányosan érintették a gyermekeket nevelő 
családokat. Most több mint 13 ezer tagcsalád tartozik ide, több mint 200 szervezet, 7 
régióban működünk ilyen szervezeti leosztásban, és így a szervezeti tevékenységet az 
alapcélnak megfelelően tudjuk végezni. Az alapcélok gyakorlatilag ’87 óta 
változatlanok. Azt gondolom, erre nagyon büszkék vagyunk, tehát egy olyan civil 
szervezet, amely 30 éve majdnem ugyanazért küzd, ugyanazokat az értékeket képviseli, 
és ez nekünk nagyon fontos. 

Az egyesületünknek van egy belső hírlevele, a NOE Levelek, amely az 
információt, illetve a kapcsolattartást hivatott véghezvinni. Ez a hírlevél a 
honlapunkon is megtalálható, tehát nemcsak a tagságnak, hanem gyakorlatilag 
bárkinek hozzáférhető, és így a közhasznú szervezeti státuszunkat is prezentálja.  

Sok területen jelen vagyunk - akkor ezeket nem mondom el. Igazából egyrészt a 
minisztériumok felé törvénytervezeteket, jogszabályokat véleményezünk, illetve 
stratégiai partnerként a közigazgatási egyeztetésben minden felkérésnek eleget 
teszünk. Ezenkívül jogszabályok előkészítésében is részt veszünk, vagy például az 
európai uniós pályázatoknak a monitoring bizottságaiban is részt veszünk, három ilyen 
bizottságunk is van. De ezenkívül vannak gyakorlati dolgok, jogsegélyszolgálatok és 
egyéb tanácsadói szolgálatok. Illetve van egy telefonos szolgáltatásunk, a NOE-FON, 
ahol mindennapi kérdésekre igyekszünk azonnali választ adni, amennyiben erre nincs 
lehetőségünk, vagy nem biztos az információ, akkor szakértőinket vesszük igénybe, 
országszerte 150 szakértővel dolgozunk, és ők segítenek mind a jogszabályi tervezetek 
véleményezésében, mind pedig az egyéb ilyen személyes tanácsadásokkal, 
telefonszolgálattal és egyéb szakértői kérdésekben véleményt mondani.  

Ezenkívül vannak közösségteremtő rendezvényeink, országos rendezvények és 
helyi rendezvények. A 200 szervezetben, mondhatom, hogy szinte mindennapra nem 
egy rendezvény jut, hanem több is. Van, amikor többezres tömeget mozgat meg a NOE, 
ez lehet például egy ilyen őszi találkozó, vagy például karácsonyi rendezvényünk van, 
amit az Operaházban tartunk rendszeresen.  

Hol tartunk? Vége van? Egyetlenegy mondatot mondok még, jó? A NOE 
alapított két alapítványt, az egyik a Családjainkért Alapítvány, illetve az Otthon 
Segítünk Alapítvány. Az Otthon Segítünk Alapítványnak azért van különös jelentősége, 
mert az kifejezetten a kisgyerekes anyáknak egy önkéntesekből álló segítő szervezete, 
ami arra szolgál, hogy bátrabban tudjanak gyereket vállalni és megoldják ezeket a 
dolgokat.  

És akkor most egy kicsit átvezetem, mert együttműködésekről másról nem 
beszélek, csak arról, hogy 2001-ben a NOE elnöke, Benkő Ágota kezdeményezte, hogy 
a KCSSZ megalakuljon, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Kiss Márta elnöki referensnek a tartalmas 

hozzászólását.  
Most Pataki Jánosnak, a KCSSZ elnökének adom meg a szót.  

Pataki János elnök (Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetsége) tájékoztatója 

PATAKI JÁNOS elnök (Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége): Egy 
verssor motoszkál a fejemben, hogy „Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága”. 
Tehát, ahogy Márta is mondta, Benkő Ágota szervezésével alakult meg a KCSSZ. Ennek 
az az előzménye, hogy a NOE munkájába már az 1990-es évektől bevonta a határon túli 
szervezetek vezetőit, és 2001-ben érett meg az a gondolat, hogy egy külön szervezetként 
megalakuljon a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége is.  
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Gyakorlatilag mi is a NOE nyomdokain elindulva különféle közösségteremtő 
rendezvényeken keresztül, képzéseken keresztül próbáltuk összehozni a szervezeteket, 
és ennek elsődleges célja, hogy együtt erősebbek tudunk lenni és nagyobb erőt tudunk 
felmutatni. A másik dolog pedig az, hogy megismerjük azt, hogy különböző 
országokban - elszakított országrészekben különösen - milyen a helyzete az ott élő 
nemzettársainknak.  

Ez a szervezet egyre fejlődött, egyre többen kapcsolódtak be a munkájába, 
olyannyira, hogy felvetődött az a gondolat is, hogy nemcsak kifejezetten a nagycsaládos 
vagy családos szervezetekkel vesszük fel a kapcsolatot, hanem minden olyan 
szervezettel, amely az értékeinkkel egyetért és azt támogatja. Tehát itt különféle egyéb 
társadalmi szervezetek, mint akár Cserkészszövetség vagy bármilyen más ilyen 
magyarsággal vagy családokkal foglalkozó szervezetek, rokkantakkal foglalkozó 
szervezetek is, mert a rokkantak is családban élnek. Ilyen módon 2012-ben létre lett 
hozva a Családlánc, amely tömöríti a nem családos szervezeteket, és ez egy nonformális 
szövetség lényegében, tehát nem jár olyan elkötelezettséggel, mint a KCSSZ tagjának 
lenni, viszont tudunk egymásról és egymást tudjuk erősíteni. Így mára már több mint 
10 ezer család áll mögöttünk, és 10 ezer családot képviselünk szerte a Kárpát-
medencében. (Dr. Szél Bernadett távozik az ülésről.) 

Az idén indult el a közös projekt a NOE-val, ahol az értékeinket nemcsak a 
Kárpát-medencében, hanem az Európai Unióban is szeretnénk megmutatni.  

Talán ennyit mondanék röviden a KCSSZ-ről. Nem tudom, hogy kérdése van-e 
valakinek ezzel kapcsolatban vagy mással.  

 
KISS MÁRTA elnöki referens (Nagycsaládosok Országos Egyesülete): Csak 

egyetlenegy mondat. Az idén először adtuk be a KCSSZ-szel közösen, illetve összesen 
kilenc civil szervezettel az UPR-jelentést az ENSZ emberi jogok bizottságának, a civil 
árnyékjelentést. Ennyi, mondjuk így, ami még kimaradt, és azt gondolom, ez fontos. 

 
ELNÖK: Esetleg az albizottság tagjai honnan tudják megismerni ezt a jelentést? 
 
KISS MÁRTA elnöki referens (Nagycsaládosok Országos Egyesülete): Azt 

gondolom, ez fent van az ENSZ honlapján is, ott biztosan meg lehet nézni. 
 
ELNÖK: Akkor majd kérném szépen, hogy keressük meg, és egy linkkel küldjük 

ki az albizottság tagjainak, hogy ezt el tudjuk olvasni. Nagyon szépen köszönöm. 
Elsőként köszönöm szépen két előadónknak és meghívottunknak, hogy eljöttek 

és értékes gondolataikkal hozzájárultak a mai üléshez és tanácskozáshoz. További sok 
sikert kívánok, ha így nézem, a nagytestvérnek és a kistestvérnek, a majdnem 30 éves 
nagytestvérnek és a kistestvérnek! Gyakorlatilag már akkor lassan nagycsaládos lesz a 
két szervezet is, ha még egy harmadik szervezetet is bevonnak. (Kiss Márta: Az 
alapítványokkal együtt…) Igen, az alapítványokkal együtt már akkor ez meg is 
valósulhatott. 

Hoffmann Rózsa gondolatával, illetve annak kiegészítésével zárnám a bizottsági 
ülést. Azt mondta, hogy azért tudomásul kell venni - nem pontosan, szó szerint idézem 
-, hogy a nő az, aki megszüli a gyermeket és világra hozza, ebben neki hatalmas nagy 
szerepe van, de azért tegyük hozzá, hogy férfi is kell hozzá.  

Azt kérem mindenkitől, hogy a következő bizottsági ülésig, amiben maradtunk, 
ha valakinek van olyan szakértői anyaga vagy a jövőben, a következő napokban fog 
keletkezni, akkor ezt ide az albizottság e-mail-címére figyelemfelkeltésnek küldje meg, 
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és ezt ki fogjuk küldeni, hogy minden bizottsági tag át tudja tanulmányozni, és itt is 
gazdagodhasson a gondolataink sora az albizottsági ülésen. 

Egyebek 

Egyben tájékoztatom még az egyebek napirenden belül az albizottság tagjait, 
hogy elkezdtem előkészíteni egy látogatást az albizottság tagjai részére, ahogy 
megegyeztünk, egy titkos menedékházba. Ezt úgy gondoltuk végig, hogy nem 
albizottsági ülés keretében fogjuk majd megejteni, hiszen akkor a helyszín és egyéb 
paraméterek tudottak lennének a jegyzőkönyvekben, hanem albizottsági ülésen kívül, 
de egy előre közösen egyeztetett időpontban fogjuk megejteni. Olyan helyre szeretnénk 
menni, ami nem a legtávolabb van innen tőlünk, Budapesttől, hogy az utazás külön 
hosszú időt ne vegyen igénybe. (Kunhalmi Ágnes: De nem zsákkal a fejünkön 
megyünk, hogy ne tudjuk, merre megyünk? - Derültség.) Azt mindenki egyénileg 
intézi, hogy mit akar a fejére venni, kalapot vagy sapkát.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a mai részvételt mindenkinek. További jó munkát kívánok! 
Minden meghívottunknak, szakértőnek és érdeklődőnek is köszönöm szépen a 
türelmét.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 44 perc) 

 

 Dunai Mónika  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 

 

 


