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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása  

DUNAI MÓNIKA (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Női Méltóságért Albizottság mai ülésén megjelent kedves 
vendégeinket és az albizottság tagjait. Megállapítom, hogy az albizottság 
határozatképes a mellékelt jelenléti ív szerint. 

A mai albizottsági ülésünkről szóló meghívóban négy napirendipont-javaslat 
szerepel. (Kunhalmi Ágnes megérkezik az ülésre.) Én a napirend elfogadása előtt 
javaslok egy kis módosítást, pontosítást ebben, és ezt szeretném feltenni majd utána 
szavazásra. Javaslom, hogy az eredetileg 2. napirendi pontként szereplő, „Nők a 
magyar és a fővárosi gazdaságban” témát vegyük előre, majd 2. napirendi pontként a 
„Fiatal Családosok Klubja és a Mindennapok Női Szemmel Egyesület bemutatkozása” 
című napirendet, 3. napirendi pontként pedig a „Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 
tevékenységének bemutatása” című napirendet javaslom, és változatlanul marad a 4. 
helyen az egyebek napirendi pont. Kérdezem az albizottság tagjait, hogy van-e más 
javaslatuk vagy kérdésük a napirenddel kapcsolatban. (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem 
látok. Akkor szavazásra teszem fel a kérdést: kérdezem, ki ért egyet a mai ülésünk 
imént módosított napirendjével. Kézfelemeléssel jelezzük! (Szavazás.) Hat igen. 
Egyhangúlag támogatta a bizottság. Köszönöm szépen.  

Időközben megérkezett Kunhalmi Ágnes albizottsági tagunk, képviselő asszony.  
Vinnai Győző helyettesít, igaz? A számoláshoz egy kis segítséget kérek szépen, 

hogy most ki kit helyettesít, hogy amikor számoljuk a szavazatokat. (Takács Gabriella: 
Simon Róbert Balázs meg Törő Gábor, aki helyettesítve van.) És akkor, ha képviselő 
úr, Simon Róbert megérkezik, akkor értelemszerűen… Tehát addig akkor Vinnai Győző 
helyettesíti Simon Róbertet és én magam pedig Törő Gábort. Akkor ez 6, akkor 
helytálló volt az előbbi megállapítás. (Takács Gabriella: Igen.) Köszönöm szépen.  

Nők a magyar és a fővárosi gazdaságban  

Tisztelt Albizottság! Tisztelt Vendégeink! Akkor az 1. napirendi pontot 
megnyitom, egyben szeretném bemutatni a napirendi pont előadóját. „Nők a magyar 
és a fővárosi gazdaságban” címet viseli a napirendi pontunk, előadónk Szalai Piroska, 
akit köszöntök tisztelettel, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke. Arra kértem elnök asszonyt, hogy beszéljen a legfrissebb 
adatokról és tendenciáról is, amely a budapesti vállalkozásokat, a budapesti nők 
helyzetét érinti, elsősorban fókuszálunk itt most a gazdasági életre, a gazdasági 
szférára, a foglalkoztatási adatokra és tendenciákra. És nagyon szerencsés, hogy épp a 
tegnapi napon hozták nyilvánosságra a KSH részéről a 2017 első negyedéves adatokat, 
erre, kérem elnök asszonyt, hogy külön térjünk ki. És nemcsak a budapesti helyzetről 
fog elnök asszony beszámolót, illetve előadást tartani, hanem ezt egy országos, nemzeti, 
illetve egy európai kitekintésbe fogja majd ágyazni. Akkor át is adom a szót Szalai 
Piroska elnök asszonynak, kérem, tartsa meg az előadását!  

 
(Az ülésen elhangzó előadásokat projektoros vetítés szemlélteti.)  

 

Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
kuratóriumi elnökének előadása  

SZALAI PIROSKA, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke: Nagyon köszönöm. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselő 
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Asszonyok! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Elnök Asszonyok! Nagyon köszönöm a 
meghívást, és nagyon örülök annak, hogy ismét beszámolhatok a nemrég lezárult ’16-
os évről is, hogy mit értünk el a nők tekintetében a gazdaságban, illetve most arról is 
beszámolhatok még az országos és fővárosi adatok mellett, hogy a Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány milyen programokat visz, mit tett és mit tervez 
tenni a következőkben.  

Egypár grafikont hoztam, mielőtt áttérnénk a konkrétumokra. Az első 
grafikonon szeretettel mutatom azt, hogy a kék pöttyök jelzik, az Európai Unió 28 
országában a 20-64 éves korcsoport foglalkoztatási rátája hogy alakult. Még csak 
becslést tudunk a 2016-os évről tenni, de látható, hogy 71 százalék lesz várhatóan - ez 
a nagy karika mutatja - a foglalkoztatási ráta az Unióban. A magyar adatok – a piros 
pöttyök jelzik a magyar adatokat - várhatóan a 2016-os évben, mert ezt már ismerjük, 
71,5 százalékon állnak alapvetően, ezért az első olyan év a ’16-os év, amikor a férfiak és 
a nők foglalkoztatási rátája együttesen meghaladta az európai uniós átlagot. Nagyon 
megközelítettük a 75 százalékos, 2020-ra megfogalmazott célértékünket, már a ’16-os 
év összességében mindössze 3,5 százalékos a lemaradásunk, gyorsabb ütemben 
fejlődik a foglalkoztatás, mint ahogy 2010-ben, a 2020-as célérték megfogalmazáskor 
ezt terveztük. 

A foglalkoztatásról. Érdemes szétbontani itt jelen esetben, hogy a női 
foglalkoztatás hogy alakul. Az európai uniós értékek láthatóan 2016-ra várhatóan 61,5 
százalék környékére fognak kifutni. Ott egy 1 százalékos átlagos növekedést tud 
kimutatni a női szegmens. A magyar értékek majdnem az átlagon vannak már a nők 
esetében is, pedig tudjuk, hogy a nők nagyon-nagyon le voltak maradva 2010-ben a 
foglalkoztatás tekintetében az uniós átlagtól, 8,5 százaléknál magasabb volt a 
lemaradásunk, ezt a lemaradást majdnem 1 százalékra zsugorítottuk a 2016-os évre. És 
ami nagyon fontos, hogy ’14-ben, ’15-ben és ’16-ban is a legjobb foglalkoztatásbővülést 
produkáljuk a nők tekintetében is, hiszen itt ’16-ban 2,6 százalékos 
foglalkoztatásbővülést tudnak kimutatni a nők. 

Tegyük rá Budapest értékeit. Mindig a legjobb megyéink egyike volt Budapest, 
általában a legjobb megyénk, de volt egypár olyan év, amikor a vidéki megyék közül a 
nyugat-magyarországi megyék nagyobb foglalkoztatási rátát produkáltak, mint a 
főváros. Tipikusan 2015 volt az egyik ilyen, viszont a 2010-11-es időszakra is igaz volt 
ez. 

A főváros nők és férfiak tekintetében és 2016-ban egy óriásit ugrott, több mint 
4 százalékpontot emelkedett. Van másik ilyen megyénk is, amely 4 százalékpont fölötti 
emelkedést produkált, csak nekik sokkal kisebbek a megyei ’15-ös értékeik, mert a 
keleti megyék tudták ezeket az óriási ugrásokat produkálni. Tehát összességében az az 
érdekes, hogy a fővárosban a tavalyi évben a nők tekintetében olyan magas ugrást 
tudott a főváros nagy munkaerőpiaca, ami az ország egyötödét jelenti, produkálni, mint 
a sokkal alacsonyabb foglalkoztatási rátával bíró keleti megyéink. Ez a méretű ugrás a 
környezetünkben levő metropoliszokhoz képest is hatalmas. Varsóhoz, Bécshez, 
Pozsonyhoz, Bukaresthez próbálom hasonlítani őket, hozzájuk képest is óriási. 

Tudjuk, hogy a női foglalkoztatás együtt mozog Magyarországon 
mindenféleképp azzal, hogy a termékenység milyen. Magyarországon, igaz, hogy a ’60-
as évektől vetítve, ilyen termékenységiráta-alakulás történt. Láthatóan ’96 óta nem volt 
a magyar termékenység 1,4 fölött. Ebben a picike, jobb oldali részben tudom azt 
bemutatni megnagyítva, hogy 1,4 fölötti értéket sikerült 2015-re elérni, és ismerve a 
2016-os születési számokat, illetve a népességszámot a 15-49 éves korcsoportban, ezért 
mondhatjuk, hogy becslések szerint most 1,5 fölötti termékenységet fogunk tudni 
produkálni. Ez a hatalmas termékenységbővülés - hatalmas, hát végül is a 
termékenységbővülés az, a születésszámok bővülése már kicsit kevesebb, de azért, mert 
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a nevező, a korcsoportbeli populáció sokkal-sokkal kisebb, mint korábban volt. Tehát 
ez a bővülés európai szinten is jelentős, de egyértelműen következménye azoknak az 
intézkedéseknek, amelyeket a kormány meghozott, és amelyek mind a gazdaságbeli 
szerepvállalást, mind a foglalkoztatásbővülést és a munkahelyek megőrzésének esélyét 
is növelték értelemszerűen. 

A fővárosi foglalkoztatási számok mellett fontos látni azt, hogy mit tud a főváros 
még a kormány intézkedései fölött hozzátenni ahhoz, hogy a gazdaság élénküljön, a 
főváros a metropolisz régiók között, a 275 európai metropolisz régió között elfoglalt 
előkelő helyét - a 13. helyet foglalja el a foglalkoztatási rangsorban - meg tudja tartani, 
illetve hogy a fővárosban is a családok biztonságérzete, köztük az anyagi biztonság 
érzete is erősödjön, a munkahelymegtartás esélye mind a férfiaknál, mind a nőknél 
erősödjön, és ezáltal szülessenek többen gyerekek.   

Gazdasági területen a fővárosban a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a főváros alapított a kkv-k 
fejlesztése céljából. Még 1993-ban alapította a főváros ezt a szervezetet, de 2014-től 
jelentős innováción ment keresztül a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány. 
2014 előtt nem volt a kkv-fókuszon kívül egyéb kiemelt fókusza. 2014-től először a 
fiatal vállalkozók, majd aztán a női vállalkozók is fókuszba kerültek, illetve az innovatív 
vállalkozások. Azok az innovatív vállalkozások az Unió fogalmai szerint, amelyek vagy 
új terméket hoznak létre, vagy új piacokra lépnek, vagy új technológiai folyamatokat 
indítanak el, vagy új szervezeti változásokat tesznek. 

Magyarország ezen négyes fogalom, ami a business innovation európai 
definíciója alapvetően, a bizniszinnováció területén nem mindig állt jól. Úgy gondolom, 
úgy érzem, a mutatók azt mutatják, hogy ez a terület is egyre inkább javul mind az 
országban, mind a fővárosban. Azok a területek, például az infokommunikációs ágazat, 
ahol a legtöbb innovatív vállalkozás működik, nagyon erősen reprezentáltak a főváros 
gazdaságában. Az IKT-ágazatbeli foglalkoztatottak 70 százaléka a fővárosban dolgozik 
például, ez csak egy példa volt természetesen.  

Azért, mert ilyen jelentős a főváros gazdaságában az üzleti innováció, a BVK-nak 
az egyik új fókuszterülete az innováció területe. Ezért elkezdtünk foglalkozni a startup 
világgal is, az innováció fiatal vállalkozókat és női vállalkozókat érintő területeivel. Egy 
európai uniós kezdeményezés keretében dolgoztuk ki a „Be Smart” programunkat 
Béccsel, Pozsonnyal, Prágával, Stuttgarttal együttműködve, az öt nagy metropolisz 
együttműködésében. E programban a 40 év alatti innovatív vállalkozókra fókuszálunk, 
és a 2016-os évben ez a programunk megnyerte a „Díj az európai vállalkozások 
ösztönzéséért” nemzeti fordulóját. Immár több mint öt fővárosi delegációt - a 
versenyeink nyerteseiből szervezzük a delegációkat - vittünk az elmúlt egy és negyed 
évben a főváros testvérvárosaiba, illetve együttműködő városaiba különféle innovációs 
eseményekre bemutatkozni, és rengeteg eredményt értek el ezek a vállalkozók. 
Továbbra is tervezzük ezt a programot vinni.  

A versenyeinken részt vett startupok között a legutóbbi statisztikáink szerint a 
startupperek - tehát mi nem női startupokat keresünk, hanem női meg férfi 
startuppereket, akik a vállalkozások tulajdonosai, tehát a tulajdonosok között több 
mint 30 százalék a nők aránya. Vegyes startupjaink vannak nagyrészt, kevés az 
önállóan női, sokszor máshogy fogalmaznak bizonyos statisztikákban, ezért mi külön 
is a „Be Smart” programunk keretében, ennek egy alprogramjaként a „Be Smart 
Woman” programot elindítottuk, ezáltal külön fókuszt kívánunk az innovatív női 
vállalkozásokra tenni. Ez a „Be Smart Woman” programunk a „Startup Europe” 
európai kezdeményezés által elindított WeHubs, ami a női digitális vállalkozók 
networkjét jelenti, nemzeti koordinátora lett. 2016 decemberében történt az esemény, 
tehát olyan nagyon-nagyon sok sajtó eseményen még talán ezt a programot nem 
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hallották. Most indítjuk ezt a programot, de nemcsak mi, hanem a többi WeHubs 
nemzeti koordinátor is, a többi országbeli koordinátor is most indítja a programot.  

Ennek keretében a további versenyeinken fokozottan figyelünk a startupokbeli 
női jelenlétre, fokozottan figyelünk azokra a témákra, ahol az innovatív női 
vállalkozások megjelenhetnek, bemutatjuk őket, gyűjtjük őket, nemzetközi területekre 
a testvérvárosi kapcsolatokon keresztül is visszük, illetve akik hozzánk jönnek a 
fővárosba, azon delegációknak is mint fővárosit bemutatjuk. 

Az innovatív terület mellett még egy olyan dolgot szeretnék esetleg bemutatni, 
hátha tud ez hozzátenni az albizottság munkájához, ami, azt gondolom, a fővárosban 
unikális. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány indulása óta mikrohitelező 
szervezet, európai értelemben vett nonprofit mikrohitel provider, és ezen 
mikrohitelprogramunkat is megújítottunk, a Budapest Mikrohitel Programot is 
megújítottuk. Bevontuk azokat a kerületeket, amelyek a mikrovállalkozások 
finanszírozásában nagyobb érdeklődést és aktivitást mutattak, így például 
Józsefvárost. A megújított mikrohitelünk tudtommal jelenleg az Európai Unió egyetlen 
speciálisan női mikrohitelét is tartalmazza, hisz az egyik termék, például a józsefvárosi 
kamattámogatási program vagy a BKIK-s kamattámogatási programunk is a nők, 
illetve a 40 év alatti, többségi tulajdonnal bíró mikrovállalkozások számára nagyobb 
kamattámogatást biztosít, mint az egyéb fővárosi mikrovállalkozások számára. Ez azért 
érdekes, mert nagyon sokszor hallani a női mikrohitel igényéről különféle nemzetközi 
konferenciákon. Szeretettel mondom önöknek, hogy mi ezt megvalósítottuk, és 
szeretnénk kiterjeszteni a többi kerületünk irányába is, akik majd nyitni fognak, 
tárgyalást nagyon sokat folytatunk.  

A kérdésekre szeretettel válaszolok, úgy tudom, hogy rövid idő volt most. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok  

ELNÖK: Köszönöm szépen elnök asszonynak az előadását. Valóban egy igen 
feszes albizottsági ülést tartunk ma, egész szoros időkeretekkel, mindazonáltal néhány 
informatív kérdésre és rövid válaszra tudunk időt szánni természetesen. Kérdezem az 
albizottság tagjait, hogy ebben a szakaszban van-e kérdés vagy javaslat vagy felvetés 
elnök asszonyhoz. Ha kérhetem, a többi napirendi pontra tekintettel tényleg informatív 
és gyors legyen. Amennyiben ennél természetesen hosszabb kifejtésre van szükség, 
akkor az egyik következő albizottsági ülésen még bármelyik témára visszatérhetünk, 
azt kérném, hogy inkább itt most ilyen problémafelvető kérdés-válasz legyen. De előtte 
hadd kérdezzem meg, hogy a diasort elnök asszony az albizottság rendelkezésére tudja-
e bocsátani, mert akkor ez meglesz nekünk így. (Szalai Piroska: Természetesen. 
Átküldöm elnök asszonynak.) Köszönjük szépen.  

Mielőtt megadom Kunhalmi Ágnes képviselőtársamnak a szót… Nem, megadom 
a szót, és utána majd én.  

 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP): Köszönöm, elnök asszony, megtisztel. Szeretettel 

köszöntöm önt. Nagyon érdekes volt, főleg, mert nem csak mint országgyűlési 
képviselő, de mint az MSZP budapesti elnöke is nagyon sokat foglalkozom Budapest 
gazdasági, ipari teljesítményével. Ugye, hogy az oktatás milyen színvonalú egy 
városban, az merőben meghatározza az ipar és a gazdaság későbbi teljesítményét. De 
hogy elnök asszonynak betartsam az utasításait a rövidségre… 

 
ELNÖK: Csak egy kérés volt.  
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP): …, nagyon gyorsan nemcsak a foglalkoztatásra, 

amiről ön egyébként adatokat mondott, hanem én a bérekre helyeznék egy kicsi 
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hangsúlyt, vagy inkább mondanék pár mondatot, amelyben Magyarországon is meg 
általában a világhoz képest nagyon nagy az elmaradás. Az Európai Unió sokat 
foglalkozik azzal, hogy a nők és a férfiak között mekkora a bérkülönbség. Egypár adatot 
mondanék: ma egy nő kevesebb fizetést kap, mint egy azonos beosztásban dolgozó férfi 
kollégája, általában kevesebb a lehetőség és általában a karrierpályákon is, az egyéb 
társadalmi pszichés frusztráción és a nőket ért diszkrimináción túl is nagyon nagy 
lemaradás van. Most azt nem akarom említeni, hogy maga a miniszterelnök úr is azt 
mondta, hogy a nők például a politikai pályán nem nagyon tudnak szerepelni, mert 
pszichésen nem bírják a nyomást, én erről mást gondolok, és azt gondolom, hogy más 
női politikustársaim is mást gondolnak, még ha nem is mindig fejtik ki. Zárójel bezárva.  

Alapvetően a nők a világban évente 39 nappal többet dolgoznak, mint a férfi 
kollégáik. Ez napi 50 perc pluszmelót és -munkát jelent. Azonban ennek jelentős 
részéért a nők nem kapnak semmilyen fizetséget vagy semmilyen juttatást, sőt 2008 
óta relatíve egyre rosszabbul bánnak a nőkkel a munkaerőpiacon, a világgazdasági 
válság meg még keményebb feltételeket támasztott egyébként a nőkkel szemben.  

A Világgazdasági Fórum szerint a helyzet különösen rossz Magyarországon, 
hazánk 144 listázott ország között a 101. helyen áll. Leginkább a nők politikai részvétele, 
amit említettem, illetve annak hiánya húzza le a magyar helyezést. Ebben csak a 138. 
helyen vagyunk a 144-ből. De a többi kategóriában, azaz a nők gazdasági 
szerepvállalásában is a 67. helyen vagyunk. Az oktatási helyzet szintén nagyon rossz, 
67. hely. Tehát ezen még van mit javítani, és ennek tükrében különösen üdvözítendő 
az a tevékenység és erőfeszítés, amit önök is csinálnak. 

Elképesztő adat még szerintem: a Fórum szerint 170 évnek kell eltelni, hogy 
megvalósuljon a nők közötti teljes esélyegyenlőség a munkaerő világában. 170 év múlva 
fogjuk elérni egyébként ugyanazt a bért, amit a férfi kollégáink. Ez egészen döbbenetes 
szerintem. 

Végezetül a számok után csak egy pozitív példát mondanék. Nem tudom, hogy 
tudják-e, de bizonyára tudják, főleg, ha startupokkal foglalkoznak, hogy Budapesten is 
felütötte a fejét a 10 és a 14 éves lányok között, hogy programozni viszik a szülők, és 
egyre több olyan iskola van - és én meg is látogattam egy-kettőt, mert érdekelt nagyon. 
Az iskolák vezetőitől azt kérdeztem meg, hogy miért éri meg nekik egyébként 10 és 14 
éves középosztálybeli lányokat programozni tanítani, merthogy nem lépnek be az 
elsődleges munkaerőpiacra, ezek a kislányok mennek még gimnáziumba, utána 
főiskolára, egyetemre, és azt mondták, akkora hiány van programozó tekintetében - 30 
ezer programozó hiányzik Magyarországról -, hogy megéri a legnagyobb nyugat-
európai cégeknek, az Európai Uniónak és mindenki másnak összekalapozni pénzt, 
hogy a gazdaság fejlődjön. Azon túl, hogy az államnak itt szerintem lenne egy fontos 
feladata, és 2017-ben leginkább arról kellene beszélni, hogy 15 évesen a gyerekeket 
profin angolul és programozni kellene megtanítani, mert ez a kreatív ipar, amit ön is 
említett, elképesztő húzó ágazat, és efelé megy a világ. Nem tudom, és inkább 
kérdezem, hogy ezeket a példákat jól ismerik-e, mert szerintem ezek fantasztikus 
kezdeményezések Budapesten is, és döbbenet, hogy mekkora igény van rá, és 
szerencsére ez működik. Köszönöm szépen, elnök asszony.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedi az albizottság, akkor először, ami 

politikai jellegű, arra nem kérném, hogy szakértő vendégünk válaszoljon (Kunhalmi 
Ágnes: Én se kérném.), arra reagálnék én az albizottság részéről röviden és gyorsan, és 
ami pedig szakmai jellegű, arra kérném elnök asszony válaszát.  

Kezdem ezzel az utolsóval. Való igaz, az oktatásban olyan erőfeszítéseket kell 
tennünk, de tesz is, tehát én azt gondolom, hogy bedugja a homokba a fejét, aki nem 
látja, hogy ma Magyarországon most már évek óta azzal foglalkozunk, hogy 
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versenyképessé tegyük a tudását a gyermekeknek, a fiataloknak. Én azzal nem értek 
egyet, hogy a fiúknak és a lányoknak külön képzést kellene tartani, én azt gondolom, 
hogy a fiúkat és a lányokat ugyanúgy kell 10-14 éves korban is meg középiskolában is 
az informatikai, az idegen nyelvi és egyéb tudásokkal felvértezni, hiszen ez a valódi 
esélyegyenlőség, hogy azt kapják… Tehát mindenkinek kell adni azt a tudást, amire 
szükség van ahhoz, hogy versenyképes tudást szerezhessenek. 

A másik, az infokommunikáció. Szerencsére az elmúlt években az 
infokommunikációs szakterületen és állásokban drasztikusan nőtt a női 
foglalkoztatottak köre. Tehát itt még különbséget is lehet tenni. Ez a folyamat 
megindult, amit képviselő asszony mond. Tehát ez van, és működik ma 
Magyarországon.  

A férfi és a női bérkülönbségeket, ha nézzük. Valóban nagy adóssága van 
nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szinten is és az egész világban a nők és a 
férfiak foglalkoztatásának a bérkülönbségek tekintetében, de én szeretnék egy tavalyi, 
egy évvel ezelőtti adatot most idesorolni: Magyarországon az OECD-országok közötti 
felmérés alapján tavaly március 8-ai adat szerint mindösszesen 3,8 százalék a 
különbség. Ez még mindig nem nulla, tehát több mint a nulla, tehát tennivaló nem 
mondom, hogy nincsen, de ha ezen országoknak az átlagát nézzük, az 15 százalék 
fölötti. Tehát ebben sokat léptünk előre, nem lehet azt mondani, hogy nincs ez ügyben 
semmilyen javuló tendencia. Érdemes megnézni, hogy milyen országok… - 
gyakorlatilag minden ország mögöttünk van, hiszen amint említettem, elsők vagyunk 
ezen a ranglistán. 

Amire viszont, ha már nálam van a szó, hadd reagáljak, már nem a képviselő 
asszony által elmondottakra, hanem amit elnök asszony elmondott, hogy valóban jó azt 
látni, és itt számokban is látni, hogy azok az erőfeszítések, amelyeket a kormány tesz a 
nőkért és a családokért, a foglalkoztatásbővülésért, annak már megvannak az 
eredményei. A tegnapi adat szerint 4,3 százalékos csak a munkanélküliség 
Magyarországon. Ez a nőket érinti, sőt ahogyan elnök asszony elmondta, a nők 
foglalkoztatási bővülése még kedvezőbb arányú, mint a férfiaké. Tehát nem véletlen, 
hogy a gyed extrát bevezettük, a bölcsődei és az óvodai férőhelyeket folyamatosan 
bővítjük; hogy a munkahelyvédelmi akciót bevezettük, itt a nyugdíj előtt állókra is 
gondolunk, és a kisgyermekeseknek a munkaerőpiacra visszatérését segítettük. A 
részmunkaidő bevezetésével, a rugalmas munkaidő bővítésével is segítséget tudunk 
nyújtani az anyáknak. Én itt most felvetem, és nem gondolom, hogy ma lenne érdemes 
megvitatni, hanem az egyik következő albizottsági ülésen, hogy a részmunkaidő és a 
rugalmas foglalkoztatás tekintetében mind férfiaknál, mind nőknél, de elsősorban ezt 
a nők vennék valószínűleg többen igénybe, ebben még rejlenek lehetőségek, úgyhogy 
azt javaslom, hogy majd az EMMI államtitkárságával egyszer nézzük meg ennek a 
lehetőségeit.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a figyelmet. És akkor most nagyon röviden… 

(Jelzésre:) Bocsánat, Vinnai Győző! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Most kisebbségben vagyok, 

tehát ez nem a plenáris ülés, ez egy albizottsági ülés.  
Félretéve a tréfát, az előadó azt mondta, hogy a keleti megyékben is javult a nők 

foglalkoztatása. Na most, közismert, azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy a keleti 
megyék vannak a legnehezebb helyzetben, akár a foglalkoztatást nézem, akár a bérek 
alakulását, akár a nyugdíjak alakulását, tehát ezt hosszan lehetne sorolni.  

Azt szeretném, csak egy nagyon rövid kérdésem van, hogy tudunk-e egzakt 
választ vagy legalábbis valamilyen választ adni, hogy miért történt ez a 
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foglalkoztatásbővülés, mert közismert az is, hogy a közfoglalkoztatás például éppen 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nógrád 
megyében a legerőteljesebb, tehát nem tudnak a versenyszférában elhelyezkedni, akár 
férfiakról, akár nőkről van szó. Nekem meglepő volt ez a több százalékpontos javulás. 
Mi lehet ennek az oka? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor kérem az előadót, hogy röviden 

válaszoljon. Köszönöm szépen.  
 
SZALAI PIROSKA, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke: Most Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét megpróbálom 
kikeresni a térképen, rögtön, azonnal, merthogy van egy ilyenem. A női foglalkoztatási 
ráta a 2016. év negyedik negyedévében már ott is elérte az 57,6 százalékot. Tudom, 
hogy korábban 40 százalék volt ez még 2010 környékén, tehát ez hatalmas emelkedés 
ott is, és mutatja, hogy a keleti és a nyugati megyékben a női, illetve a teljes, férfi és női 
együtt, foglalkoztatási ráta különbsége is zárul. A nyugati megyék értelemszerűen 
emelkednek folyamatosan, tehát nem azért zárul, mert ők esnek vissza, hanem azért, 
mert kellő ütemben - sőt a nyugati megyéknél nagyobb ütemben bővül keleten is 
némely megyében a foglalkoztatás. Egyik évben az egyik megye ugrik egy nagyot, 
mondjuk, Borsod-Abaúj nemrégiben ugrott, Hajdú és Szabolcs megye egy kicsit 
később, de ők is már láthatóan elindultak. 

Jelen pillanatban országos adatokat tudok, miszerint nem a közfoglalkoztatás 
bővül, hanem az elsődleges munkaerőpiac bővül, és nem is a külföldi munkavégzés 
bővül, hanem tényleg az elsődleges munkaerőpiac bővül. Most így fejből rögtön nem 
megy, de írásban szeretettel válaszolok arra, hogy Szabolcs-Szatmár megyében mely 
ágazatok bővültek (Dr. Vinnai Győző: Tisztelettel elfogadom), és akkor végig lehetne 
nézni, hogy ez milyen nőifoglalkoztatás-emelkedést produkál. Szeretettel az összes, 
albizottságon kívüli hasonló kérdésre is felajánlom a válaszomat, és örömmel 
megteszem a későbbiekben. (Dr. Vinnai Győző: Köszönöm szépen.)  

Ha egy mondatot megenged az elnök asszony.  
 
ELNÖK: Tessék! 
 
SZALAI PIROSKA, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke: Én mérnök vagyok, és 1974-ben ültem először be, általános 
iskola negyedik osztályos koromban egy kis nyugat-magyarországi, Vas megyei város 
általános iskolájába programozni a fiúk közé, vagyis nem a fiúk közé, bocsánat, az 
osztályból szedtek össze egy csomó mindenkit, és nem mondták, hogy én nem mehetek, 
mint ahogy a barátnőmnek se meg a többieknek se. Nem volt kérdés, hogy beülhetek 
vagy nem, az egész életem arról szól, mindig is az informatika környékén mozogtam. 
Projektmérnök vagyok egyébként, 1987-ben végzett projektmérnök. A mi évfolyamunk 
a Veszprémi Egyetemen, tizenvalahányan végeztünk, fele lány, fele fiú volt. Tehát az én 
életemben egészen sokáig nem volt kérdés, hogy miért dolgozom ilyen területeken. 
Mostanában hallok olyan dolgokat, hogy meg kéne erősíteni a lányok jelenlétét, de az 
más kérdés, hogy én viszont soha nem csak lány csoportban voltam, se az egyetemen, 
se az általános iskolában, mindig vegyes csoportban dolgoztam. Az én életemhez az 
tartozik hozzá, hogy a projektekben is együtt dolgozom a fiúkkal értelemszerűen. 
Bocsánat, hogy a magánterületem is előjött ebben a kérdésben! 

Az elnök asszony mondatához, hogy az OECD-ben a 2015-ös férfi-női 
fizetéskülönbségek tekintetében az OECD összes országa közül Magyarországnak volt 
a legkisebb az eltérése, annyit szeretnék hozzátenni, hogy az OECD tényleg a 
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társadalom közepét, a mediánt vizsgálja. Ha a középről, a mediánról beszélünk, ott a 
férfiak és a nők között nincs nagy eltérés. Bármilyen elemzést nézünk, sokszor a 
számokat nem annyira veszik komolyan az elemzők, és rossz következtetéseket vonnak 
le. Nincsen a világon olyan mérés, amelyik az azonos munkakörben lévőket hasonlítaná 
össze. Az országokban, akár a mediánt, akár az átlagot nézzük, az összes foglalkoztatott 
nő fizetésének átlagát vagy mediánját hasonlítják az összes férfi foglalkoztatott 
fizetésének átlagához vagy mediánjához.  

Abban az évben, még 2015-ben, amikor a nagy női ágazatokban komoly 
bérfejlesztés történt, konkrétan az oktatásban, akkor nekünk az eltérésünk csökkent 
mind az átlag, mind a medián tekintetében. Amikor az egészségügyben, oktatásban 
kevesebb forrás jut a bérfejlesztésre, akkor Magyarországon az eltérés nő. Van olyan 
ország, ahol a nők a foglalkoztatásban tényleg kevesebbet keresnek, konkrétan azért, 
mert jó sok a női részmunkaidős foglalkoztatott, és ezáltal az ő havi bérük 
részmunkaidőben kevesebb, mint a férfiak havi bére összesen, és náluk ezért a 
mediánok és az átlagok is kevésbé érzékenyek az ilyen ágazati módosításokra 
konkrétan. Németországról beszélek, Ausztriáról beszélek és egyéb olyan helyekről, 
ahol csak azért nagyobb a női foglalkoztatás, mert ott nagyon sok a részmunkaidős.  

Ennek ellenére azt mondom, hogy Magyarországon igenis rugalmasabbnak 
kellene lennie a munkaerőpiacnak. Most mindegy, hogy ez milyen hatással fog lenni a 
foglalkoztatási statisztikákra, ami, mondom még egyszer, nem azt jelenti, hogy ha 
ugyanolyan korcsoportú, ugyanolyan munkakörben lévő két pedagógus között az egyik 
fiú, a másik lány, akkor van eltérés, véletlenül se akarok ilyet mondani, mert a 
statisztikák nem ezt a számot hozzák ki. Tehát továbbra is igaz, hogy nekünk viszont 
már annyira kevés a részmunkaidős lehetőség - nagyon sokan, főleg kistelepüléseken, 
ahol nehéz bejutni a munkahelyre a közlekedési problémák miatt, mert vissza kell érni 
a gyerekhez, ha reggel nyolckor lerakom az iskolában, akkor délutánra vissza kell 
érnem, nem tudnak bevállalni nyolc óra munkát például. Egy csomó ilyen helyen még 
van a munkaerőpiacnak női tartaléka, ami akkor fog mozdulni, ha a részfoglalkoztatást, 
a részmunkaidős lehetőséget erősítjük, és ez igaz Vas megyére ugyanúgy, mint 
Szabolcs-Szatmár megyére. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előadást és a válaszokat is, és a diasort pedig 

akkor szeretnénk megkapni hamarosan.  

A Fiatal Családosok Klubja és a Mindennapok Női Szemmel 
Egyesület bemutatkozása 

A 2. napirendi pontot nyitom meg, és egyben bemutatom előadónkat is. A 2. 
napirendi pont a Fiatal Családosok Klubja és a Mindennapok Női Szemmel Egyesület 
bemutatása. Vendégünk Király Nóra, mindkét egyesület alapító tagja. Kérem, hogy 
rövid technikai átállás után tartsa meg előadását. Két olyan egyesületről fog majd 
beszélni Király Nóra, aki mint mondtam, alapító tag, amely két szervezet nem nagyon 
régi szervezet, de azért több mint egy éve jött létre, viszont ez alatt az idő alatt már 
számtalan program, rendezvény, megmozdulás van a hátuk mögött, és még ennél több 
lesz majd előttük.  

Király Nóra tájékoztatója 

KIRÁLY NÓRA alapító tag: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a bizottság 
tagjait, és köszönöm szépen az elnök asszonynak a meghívást és hogy rám gondolt, 
igazán megtisztelő.  

Két nagyon fiatal szervezetről van szó. Két évvel ezelőtt teljesen alulról jövő 
kezdeményezésként alapítottuk meg a két egyesületet, először a Fiatal Családosok 
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Klubját, a Ficsakot, amely a családos lét szépségeire hivatott felhívni a figyelmet. 
Szeretnénk a fiataloknak példát mutatni, szeretnénk őket a szerény eszközeinkkel 
rávenni arra, hogy merjenek belevágni abba a nagy kalandba, ami a házasságot, majd 
a gyermekvállalást, a családalapítást jelenti. Ezzel kívánjuk a nem túl jó demográfiai 
mutatókat egy kicsit pozitív irányba elmozdítani, és ha már egy-két fiatal párt sikerül 
erre az előbb említett dologra rávennünk, nekünk már az hatalmas sikerélmény. 

Viszont, ha már alapítottunk egy családos egyesületet, abszolút kismamák, fiatal 
édesanyák, apukák alapításával, semmiképpen sem szerettünk volna kirekesztők lenni, 
ezért úgy döntöttünk, hogy alapítunk egy kifejezetten nőkkel foglalkozó civil 
szervezetet, ez pedig a NőiSzem Egyesület, Mindennapok Női Szemmel a teljes neve, 
amely pedig minden nőt szeretettel vár tagjai körébe. Ennek célja a nők jogainak 
képviselete, a női egyenjogúság képviselete, a női problémák kezelése és a női 
érdekérvényesítés.  

Ennek az egyesületnek - kezdeném ennek a bemutatásával - a fő profilja az egy 
blog, ahol nagyon lelkes édesanyák, fiatal lányok, nagymamák írnak különböző 
témákban cikkeket. Ennek a blognak a szerkesztése abszolút önkéntes alapon 
működik, és reméljük, hogy a jövőben egy komoly, meghatározó platform lesz. Ide 
várunk önként jelentkezőket, akik szívesen csatlakoznának ehhez a munkához.  

Ezenkívül a NőiSzem Egyesület egyik fő tevékenysége a rákellenes küzdelem. 
Ugye azt látjuk, hogy ma hazánkban meg szerte a világban ez nagyon nagy probléma, 
hogy a nőknek nincsen idejük magukkal foglalkozni, nincsen idejük rendszeresen 
elmenni szűrővizsgálatokra, mindennel foglalkoznak, csak a saját egészségükkel nem, 
és tudjuk, hogy a rák egy olyan betegség, amit, ha időben felismerünk, akkor nagyon jó 
százalékban gyógyítható. Úgyhogy nemrégiben éppen aláírtunk egy együttműködést 
más civil szervezetekkel, annak érdekében, hogy a rákellenes küzdelemben mi is 
aktívan szeretnénk részt venni, és szeretnénk a tagságunk körében folyamatosan 
kommunikálni az ezzel kapcsolatos teendőket.  

Akkor rátérünk a Ficsak tevékenységére. A célcsoportunk azok a fiatal 
családosok, akik már családban élnek, de ugyanúgy a még gyermektelen fiatal párok is 
a célcsoportunk, hiszen nekik szeretnénk példát mutatni, és szeretnénk nekik 
megmutatni azt, hogy a családalapítás nem egy szörnyűséges dolog, attól, hogy az 
embernek gyereke van, attól fog igazán kiteljesedni egy nő és egy férfi élete, és 
ugyanolyan életet lehet élni egy kis logisztikával, mint előtte, amikor még nem volt 
gyermekük.  

Az értékek, amikben hiszünk: a házasság, a testvér, a nagyszülők fontosságára 
például a nagyszülők világnapján rendszeresen felhívjuk a figyelmet, férfiak és nők 
egyenjogúsága. 

A tevékenységi körünkbe tartozik, hogy rengeteg rendezvényt szervezünk, 
rendszeresen megemlékezünk a családokat, nőket érintő jeles napokról, mint anyák 
napja, gyermeknap, apák napja és még hosszasan sorolhatnám.  

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy szeretnénk bemutatni a fiataloknak azt, 
hogy családosnak lenni trendi és nem egy konzervatív, elavult dolog.  

Fontosnak tartjuk a civil összefogást. Nagyon szoros kapcsolatot alakítottunk ki 
más, családokkal és nőkkel foglalkozó civil szervezetekkel. Nagyon nagy büszkeségünk, 
november végén tartottunk egy közös adventi vásárt, a családszervezetek első adventi 
jótékonysági vására volt, ahol közel 50 civil szervezet saját készítésű termékeket 
árusított, és a befolyt bevételt jótékonysági célra ajánlottuk föl. Mi abszolút abban 
hiszünk, hogy összefogással, együttműködéssel tudunk előrejutni, és ezért is tartunk 
fönn szoros kapcsolatot ezekkel a civil szervezetekkel. 

Tagságunk, ahogy említettem, kismamákból, különböző korú édesanyákból, 
édesapákból áll, és a programjainkat abszolút az ő jelzéseik alapján alakítjuk ki. 
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Minden észrevételre nyitottak vagyunk, most például egy nagy projektünk, amit így 
előzetesen elmesélnék, az az iskolai büfékről szól, ugyanis nagyon sok anyukától 
kaptunk jelzéseket, hogy a menzareform részben megtörtént, viszont az semmit nem 
ér, ha a gyermek az iskolában a büfében csupa egészségtelen dolgot tud megvásárolni. 
Én például ma teljesen véletlenül, mert amúgy nem szoktam bevinni a gyermekeimet 
az iskolába, de ma nem volt időm nekik szendvicset készíteni, ezért bementem, hogy 
vegyek nekik egy szendvicset, és teljesen elképedtem, hogy milyen választék van a 
büfében. Úgyhogy ezzel is megerősítve éreztem azt a projektet, amit most viszünk, hogy 
szeretnénk az iskolai büféket is megreformálni, annak érdekében, hogy egészséges, 
kiegyensúlyozott gyermekeink legyenek, akik nem mindenféle ócska termékekkel 
tömik tele a hasukat, ahelyett, hogy az egyébként nagyon helyesen megreformált 
egészséges menzaételeket fogyasztanák. 

Nagyon sok konferenciát szervezünk különböző témakörökben, például pont 
jövő szerdán lesz egy nagy nőnapi konferenciánk, ahová a közigazgatás fontos 
szereplőit hívtuk el, szakértőket, lesznek panelbeszélgetések, és lesz egy kis 
meglepetésünk is a hölgyeknek, amit majd jövő héten - nem szeretném lelőni a poént - 
a médiából meg a képviselő asszonyok saját kezűleg is meg fognak kapni.  

Sajtótájékoztatót szervezünk, flashmobokat, és próbálunk a saját kis szerény 
eszközeinkkel segíteni annak érdekében, hogy a demográfiai mutatók növekedjenek és 
minél több fiatal pár érezze úgy, hogy ő családot alapít. 

Itt pár képet beraktam az adventi vásárunkról. A fővédnökünk Herczeg Anita, a 
köztársasági elnök felesége volt, és tényleg több ezer fős rendezvényt sikerült 
összehoznunk.  

Megemlékeztünk a házasság hetéről két héttel ezelőtt, mert azt is nagyon 
fontosnak tartjuk. 

Fontos és egy olyan termék, amire nagyon büszkék vagyunk, az a jegyescsomag, 
amiben bízunk, hogy a következő években minden önkormányzat be fogja vezetni. Ez 
egy kis doboz, amit akkor kapnak meg a jegyespárok az önkormányzatoktól, amikor 
bejelentik a házassági szándékukat. Van benne egy könyv, ami a doboz lelke, a Baktay 
házaspár, egy pszichológus házaspár írta direkt nekünk, direkt erre az alkalomra. 
Szeretnénk, hogy ez is hozzájáruljon ahhoz, hogy amikor a pár kimondja az igent, 
kimondja azt, hogy össze szeretné kötni az életét, utána ez a házasság egyben is 
maradjon, mert ez is egy fontos dolog, hogy a házasságkötések számának 
növekedésével a válások száma pedig csökkenjen. Úgyhogy a jegyescsomagot 
szeretnénk minél több anyakönyvvezetői hivatalba eljuttatni, és reméljük, hogy előbb-
utóbb minden fiatal pár meg fogja kapni ezt a kis ajándékot.  

Itt röviden felsoroltam a programjainkat, amit már az elején említettem. 
Ez röviden az egyesületünk bemutatása, ha kérdésük van, akkor szívesen 

válaszolok, illetve a jövőben is szívesen eljövök majd egy kicsit részletesebben 
beszélgetni a jövőbeni terveinkről.  

Kérdések, hozzászólások, válaszok  

ELNÖK: Nagyon köszönjük a bemutatást. Kérdezem az albizottság tagjait, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. (Jelzésre:) Dr. Hoffmann Rózsa képviselő asszonyt 
illeti a szó.  

 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Köszönöm szépen. Mindössze néhány 

mondatos hozzászólásom van, kérdést nem szeretnék föltenni. Nagy örömömre 
szolgál, hogy személyesen is megismerhettem Király Nórát, a televízióból már jól 
ismerjük, és szeretnék gratulálni mindahhoz, amit az egyesületük tesz, meg amit ön 
személyesen tesz, csak így tovább! 
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Utolsó mondat. Ha majd lesz erejük, akkor a már nem fiatal családokra is 
fordítsanak figyelmet. Sajnos, sok olyan történetet ismerünk mindmáig, hogy amikor 
a középkorba lépnek a házaspárok, akkor egyik vagy másik megbolondul, és vége a 
családnak. Tudom, hogy ezt kívülről nem lehet megakadályozni, de esetleg, ha - nem 
tudok ilyen egyesületről, amelyik ezt tűzné ki célul, ez is fontos lenne, ott már nem 
annyira a pár személyes boldogulása, hanem a gyerekek sínylik meg nagyon, a 
kamaszgyerekek mögött felbomlik a család. 

Sok sikert kívánok a további munkálkodásukhoz, és köszönöm. (Király Nóra: 
Köszönöm szépen.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. Azért jó, ha a civil szervezetek is 

bemutatkoznak itt az albizottság ülésén, mert nem elegendő az, ha családbarát 
kormányzást valósítunk meg. Nem elég, ha a törvények családbarát jellegűek, és 
mindenben, minden törvényben figyelünk a családokra és a gyermekekre, és az sem 
elég, ha az intézményrendszerünk családbarát; ezen igyekszünk, hogy a bölcsődék, az 
óvodák, az iskolák, a munkahelyek is családbarát jellegűvé váljanak. Nagyon fontos, 
mint egy harmadik pillére ennek az egésznek, a civil szervezetek munkája, akik 
helyben, a saját kis közösségükben tudják azt a felmérhetetlenül fontos munkát 
elvégezni, ami teljessé teheti ezt a közös erőfeszítést, ami meg nem más, mint a 
családbarát ország kialakítása, amit elkezdtünk, és ez ügyben teszünk közösen 
lépéseket. 

Azt szeretném kérni Király Nórától, az egyesület alapító tagjától, nagyon sok 
nagyon jó javaslatot hallottunk, de ha abban az ügyben, amelyik az iskolai büfékre 
vonatkozik, már van kiérlelt javaslatuk, és azt eljuttatják hozzám, akkor azt gondolom, 
erről mi is tovább tárgyalnánk, vagy folytatnánk ezt a közös gondolkodást. Az iskolai 
büfékre már néhány évvel ezelőtt született egy szigorítás, amikor megtiltottuk, hogy 
bizonyos egészségtelen termékeket árusítsanak. Ezek szerint önök egy további 
szigorításban gondolnak. 

 
KIRÁLY NÓRA alapító tag: Nagyon körüljártuk a témát. A probléma az, hogy 

törvény van, és nem tartják be. 
 
ELNÖK: Értem, ez meg elég nagy baj. Akkor itt viszont érdemes erőteljesen 

felhívnunk nekünk is innen, az albizottság részéről a különféle, jogosítvánnyal 
rendelkező szervek figyelmét, hogy ezeket az ellenőrzéseket bizony szigorúbban kell a 
jövőben foganatosítani és büntetni ott, ahol büntetni kell. Tehát, ha jól értem, nem 
további szigorításról van szó, mert elegendő az a szigorítás, csak a tapasztalat, a 
gyakorlat akkor azt mutatja, hogy sajnos nem mindenhol működik ez. 

 
KIRÁLY NÓRA alapító tag: Így van, tehát a törvényben pontosan benne van, 

hogy az úgynevezett chipsadó hatálya alá tartozó termékeket nem szabad az iskola 
területén árusítani, csak ezt nem is tudják nagyon sokan. Én ma rákérdeztem a büfés 
nénitől, hogy háromnegyed nyolckor a negyedikes gyerek miért gumicukrot eszik, 
miért nem, mondjuk, az egészséges menza ételeit. Mondta, hogy ő nem tud semmit, ő 
csak egy alkalmazott, majd felhívtam a büfé üzemeltetőjét, aki nem is tudta, de mondta, 
hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy rendben legyen a dolog. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a jelzést. Azt javaslom, hogy az albizottság részéről 

hívjuk fel a figyelmét az illetékeseknek ennek a jogszabálynak a fokozott betartására. 
Kérem, aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Kunhalmi Ágnes: Bocsánat! Az 
illetékes a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, aki alá tartoznak az iskolák. - 
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Dr. Hoffmann Rózsa: Függetlenek a büfék.) Megnézzük a jogszabályokat. Nyilván 
nem ők ellenőrzik, biztos, hogy nem ők ellenőrzik. 

 
KIRÁLY NÓRA alapító tag: Január 1-jétől a Klebelsberg köt szerződést a 

büfékkel, viszont az ellenőrzés pedig az ÁNTSZ… 
 
ELNÖK: Azt javaslom, a szociális bizottsághoz forduljunk, és ők megteszik a 

szükséges lépéseket. Egyébként én azt gondolom, hogy inkább több szervezethez, 
szervhez forduljunk, mint kevesebbhez, és közülük megnézzük, hogy melyiknek az 
illetékessége a szakmai ellenőrzés. 

 
KIRÁLY NÓRA alapító tag: Mi most egyébként erre fogunk egy figyelemfelkeltő 

akciót tenni, mert a legnagyobb probléma az, hogy nem is tudják, mert nem tudják a 
szülők, a büfések, az igazgatók, tehát nincs kellőképpen ez kommunikálva, hogy van 
egy ilyen törvény. (Kunhalmi Ágnes: Az igazgatók se tudnak róla?) Nem. Annyi 
szabály van, amit be kell tartani, hogy nem… 

 
ELNÖK: Erre mindenféleképpen felhívjuk a figyelmet akkor innen az albizottság 

részéről. 
 
KIRÁLY NÓRA alapító tag: Egyébként tárgyaltunk az egyik tankerületi 

igazgatóval, és teljes mértékben támogatja, szerintem emellett mindenki maximálisan 
felsorakozik, úgyhogy ez egy olyan téma, amiben teljes egyetértés lesz, ebben biztos 
vagyok. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor ez lesz, hogy az albizottság minden lehetséges 

illetékes szervnek felhívja a figyelmét, hogy ezt a jogszabályt tessék betartani.  
Ezt már édesanyaként is mondom, hogy egyébként érdemes lenne azért azt 

népszerűsíteni, akár nekünk innen az albizottság részéről, de a civil szervezeteknek 
lenne ez igazán dolga, hatékonyabban tudna ez ügyben tevékenykedni, a 
szendvicskészítés hagyományát valahogy el kellene terjeszteni, hiszen ha nem a 
büfében veszi azt a zsömlét a gyermek, és nem odaadjuk neki a pénzt, hanem 
elkészítjük akár közösen, akár mi magunk a kezünk munkájával, akkor az egyrészt 
olcsóbb is meg egészségesebb is, meg jó példát mutatunk a gyermeknek, hogy közösen 
készítjük el a tízóraiját. Ezzel természetesen nem a büfék ellen szerettem volna 
konkurenciát, hanem azt gondolom, ez a régi hagyomány bevált akkor is, amikor én 
voltam iskolás, és azt gondolom, ez egy követendő példa lenne. Nagyon szépen 
köszönöm az előadást. 

A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége tevékenységének bemutatása 

Rátérünk a 3. napirendi pontunkra. Előadónk Szőnyi Kinga elnök asszony, a 
Magyar Asszonyok Érdekszövetségét fogja most bemutatni nekünk.  

Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnökének 
tájékoztatója 

SZŐNYI KINGA, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke: Nagyon 
szépen köszönöm a szót, elnök asszony. Előtte egy óriási technikai átállás lesz, mert én 
nem PP-s vagyok, hanem MAC-es. (Király Nóra távozik az ülésről.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További jó munkát kívánunk!  
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Esetleg, ha ott kapunk egy technikai segítőt, akkor az elnök asszony el tudna 
kezdeni már beszélni előzetesen, de ha nem, akkor kérdezem, hogy az albizottság 
részéről van-e valakinek, megkockáztatom, akár az egyebek napirenden belül 
mondanivalója, és addig áthidaljuk ezt a technikai átállást. (Simon Róbert Balázs 
megérkezik az ülésre.)  

Vinnai Győző jelezte, hogy majd az egyebekben szeretne, de akkor most két 
napirend között kérdezem. 

 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Az elnök asszonnyal 

beszéltünk arról, bár nem vagyok olyan kisebbségben, Simon Róbert éppen 
megérkezett, az ő nevében is szólok, hogy nyolc napon belül van a nőnap. Arra 
gondoltam, a férfiak szemszögéből egypár mondatot Máraitól hoztam, a Köszönet a 
nőknek című kis idézetet. A Füves könyvet mindannyian forgatjuk, vagy nem tudom, 
hogy mindannyian forgatjuk-e, de ott életbölcsességek vannak. Azt szeretném 
megosztani, hogy a mindennapokban társunk a nő, legalábbis a férfi oldaláról, a 
családban a legnagyobb összetartó erő az én véleményem szerint, és köszönetet kell 
mondani azért, hogy vannak. 

Ez a néhány mondat pedig így szól, bízom benne, sokan ismerjük: „Köszönet 
neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És neked, te harmadik, tizedik, 
ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, 
elmenőben, vigasztaltál, mikor magányos voltam, elringattál, mikor a haláltól féltem. 
Köszönet neked.” És most egy nagyon picit ugrok: „Köszönet neked, mert okos és 
jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál. És neked, mert betakartad 
hajaddal arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert 
tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert 
gyermeket szültél nekem. És neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És 
neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. És neked, mert 
testedből a gyönyör sugárzott. És köszönet neked, mert jó voltál. És neked, mert 
testednek olyan illata volt, mint a földnek az élet elején. Köszönet a nőknek, köszönet.” 
Ennyi. (Taps.)  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Vinnai Győző kedves nőnapi köszöntését. Azért volt 

különösen kedves számunkra ez az idézet, vagy legalábbis számomra biztosan, mert itt 
egy olyan nőnapi köszöntésről volt szó, amelyben nemcsak a nő volt benne, hanem a 
nő meg a férfi és a gyermekek is. Köszönjük szépen. 

 
SZŐNYI KINGA, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke: Egy 

pillanatnyi felindulásból… - de most újra elment. Megoldottam pedig a rendszert, de 
most megint…  

Nagy szeretettel köszöntöm a türelmesen várakozókat. Bocsánat a technikai 
gondért! Tehát a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnökeként vagyok itt most 
jelen, és majd megpróbálok szimultán beszélni és dolgozni. 2000-ben alakult 
ernyőszervezetnek elnökeként egy óriási hagyatékkal, nagyon komoly hagyatékkal 
kaptam meg és vehettem át az egyesületet, amely jelen pillanatban 17 civil szervezet 
ernyőszervezeteként képviseli a közéletben ezen Kárpát-medencei civil szervezeteket 
elsősorban, de természetesen magántagjaink is vannak.  

(A kivetítőn megjelenik a kép.) Logónkból is lehet látni, hogy nagyon fontosak 
a gyökereink, mert tudjuk jól, hogy aki a múltját nem becsüli meg, az bizony a jövőjét 
sem építheti, és éppen ezért számomra is nagyon fontos az, hogy az elődöktől 
megörökölt mottó szerint, amilyen a nő, olyan a család és amilyen a család, olyan a 
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társadalom - Veres Pálné -, próbáljuk meg az új nemzedéknek továbbadni mindazt, 
amit mi is kaptunk.  

Szövetségünk, ahogy említettem, 2000-ben alapított ernyőszervezet, polgári és 
keresztény értékrend szerint, alapítói anyáink így indították útra az egyesületet. 
Budaváron van a székházunk, az I. kerületben, a Jégverem utcában, ami a nevével 
ellentétben igen forró hangulatokat szokott varázsolni.  

Közösségteremtésre szoktuk leginkább használni az asszonyházat, de remek 
hálózatépítést, szakmai konferenciákat, kulturális eseményeket, előadóesteket is 
tudunk tartani. Az ingyenes jogsegélyről majd picit később fogok beszélni, mert az egy 
nagyon fontos állomása az egyesületnek. 

Ahogy említettem, számos civil szervezet a tagunk. A képen látható hölgyek 
éppen felvidéki tagtársaink, nagyon sokszor eljönnek rendezvényeinkre, aminek 
nagyon örülünk, de nemcsak ők, hanem sokkal messzebbről is érkeznek a tagszervezet 
képviselői. 

Programjaink és projektjeink három fő célterülethez kötődnek: családok 
támogatása, kiszolgáltatottak felkarolása, hagyományok megőrzése, a magyarság 
összekapcsolása - ugye ez adódik az ernyőszervezeti tevékenységből is -, nők 
kiteljesedése a családban és a munkában. Azt gondolom, hogy ezt nagyon nem kell 
megmagyaráznom az itt ülőknek.  

Állandó programjaink közül két nagyon fontosat hoztam most önöknek. Haza, 
hagyomány, hozomány előadássorozatunk, amely szinte a kezdetek óta az alapító 
anyáknak vágya volt, hogy egy ilyen előadássorozatot indítsanak, hiszen tapasztaljuk, 
hogy a keresztény Európa már rég nem keresztény, és a keresztény értékrendet 
nemcsak vasárnap a templomban kell megvallanunk, hanem mindennapi életünkben, 
és ez nem azt jelenti, hogy a homlokunkra kell írnunk, hogy mi keresztények vagyunk, 
hanem úgy is kell viselkednünk. Ezekre a rendezvénysorozatokra olyan előadókat 
szoktunk hívni - majd a végén fogok pár képet mutatni -, akik ebben azért nagyon jó 
például szolgálnak.  

Kárpát-medencei asszonytalálkozónkat minden évben megrendezzük, amely 
azzal a céllal indult akkor útjára, hogy egy olyan konferencia is mindig társul az 
asszonytalálkozóhoz, ahol elsősorban mi, nők meg tudjuk beszélni, hogy miket tudtunk 
megvalósítani az elképzeléseinkből, illetve milyen célokat kellene még kitűznünk 
nemcsak mint nőknek, lányoknak vagy asszonyoknak, hanem a civil szervezeteknek, és 
hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie, és akkor ezt lehet átvitt értelemben is 
használnunk, nemcsak a nőknek, hanem egyáltalán a családoknak.  

Kárpát-medencei asszonytalálkozónkból, elnézést kérek, hogy a 11-est hoztam, 
de nem véletlenül, az egyik alapító anya halálához kapcsolódik, akit éppen azután 
vesztettünk el nem sokkal, és úgy gondoltam, hogy a tisztelet és a szeretet okán ezt a 
konferenciát miatta mutassam be. Nem beszélve arról a témáról, amely szívügye az 
asszonyszövetségnek: 2014-ben egy Facebook-oldalt hoztunk létre, drogmentes 
iskolákért Facebook-bejegyzéseket kezdtünk el indítani. És nem azért, mert mi meg 
akartuk változtatni a világot, hanem csak egyszerűen kíváncsiak voltunk arra, hogy mit 
tudnak az emberek és elsősorban a családok a kábítószerről. Éppen ezért az „Elkábított 
nemzedék” címet adtuk ennek a konferenciánknak. Ennek a konferenciának az előadói 
olyan szaktekintélyek voltak, akik nap mint nap találkoznak ezzel a problémával. Ebből 
a kis Facebook-bejegyzésünkből, a 2014-esből aztán kinőtte magát ez a konferencia, és 
a későbbiekben pedig mi 2016-ban csatlakoztunk a kábítószerügyi egyeztető fórumhoz, 
a Józsefvárosihoz, mert bizonyára tudják, hogy mindenhol megalapították és 
létrehozták a kábítószerügyi egyeztető fórumokat, de éppen a mi I. kerületünkben egy 
picit még lassabban működik, és úgy gondoltuk, hogy mi nagyobb vehemenciával 
szeretnénk ebben részt venni. Ennek a hatására a VIII. kerületben indítottuk el a 
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munkát, és ennek következményeként már tavaly a Testnevelési Egyetemmel közösen 
és a józsefvárosi KEF-fel közösen egy fantasztikus nyári programot csináltunk a 
gyerekeknek, amelyben a „Ne nézd el!” című rendezvénysorozatban bemutattuk, hogy 
milyen veszélyek érhetik a gyerekeket. (Ikotity István megérkezik az ülésre.) 

A konferenciáinkról legtöbbször kiadunk egy kis kiadványt, amelyben nemcsak 
a programokat, hanem azon fontos előadóknak a gondolatait és a női tartalmát is 
szoktuk előre jegyezni, hogyha valaki még utána szeretne tájékozódni, akkor ennek 
alapján sokkal könnyebben meg tudja tenni. 

Mindig fővédnöke van a rendezvénynek. Ennek a bizonyos rendezvénynek Béres 
Klára volt, nem véletlenül, a fővédnöke.  

Bereczki Sándor és Ágnes. Azért hívtam most őket ide az Emberbarát 
Alapítványtól, illetve őket vettem példaként, ők a rendszerváltás óta foglalkoznak olyan 
fiatalokkal, akik a kábítószerrel nagyon komoly kapcsolatba kerültek, és ezek a fiatalok, 
akik különböző addikciókban szenvednek, eljöttek konferenciánkra, szintén az 
Emberbarátnak köszönhetően. Azt szeretném elmondani önöknek, hogy amikor 
elmondták ők öten, hogy hogyan kezdték a kábítószerezést 12-13 évesen, és 
mindannyiuk elmondta, hogy milyen körülmények között, és most hova jutottak el, 
nem tudtunk megszólalni. Nekem volt a legnehezebb, én egyszerűen csak sírni tudtam. 
Az egyik fiatalember ott középen körülbelül 23 szó szókinccsel érkezett az Emberbarát 
Alapítványhoz, és most önállóan kiállt száz ember elé, és elmondták az ő történetüket.  

Arany Búzaszem - most már kicsit visszatérünk az asszonyszövetségre. Két díjat 
alapítottak az alapító anyák: Arany Búzaszem-díj, amelyet 2008 óta mindig Szent 
Erzsébet napja körül egy olyan határon túli és egy magyarországi asszonynak, nőnek 
adjuk át, akinek munkássága, tevékenysége példa lehet minden nő számára.  

Gulácsy Irén-díj. A Kárpát-medencei Kossuth Lajos szónokverseny az ELTE 
kezdeményezésére és aztán számtalan civil szervezet, szövetség bekapcsolódásával 
évről évre megrendezésre kerül, és ezen a szónokversenyen az általunk legjobbnak 
tartott női szónoknak adjuk át. És itt nagyon fontosnak tartanám, ugyanis a nők 
közéletben való szerepvállalásának egyik akadálya a megszólalás, amelyben, azt 
gondolom, hogy egy ilyen szónokverseny segíthet.  

Az Arany Búzaszem díjátadó gála. Annak a bizonyos előbb említett díjnak, 
amelyet 2008-ban alapítottak, mindig egy nagyon komoly, csodálatos gálaesttel 
adózunk, és még mindig ott tartunk, annál a kárpát-medencei asszonytalálkozónál, 
ahol elvesztettük azt a nagyon kedves társunkat, itt bal oldalon láthatjuk, aki 
mozgatórugója volt az asszonyszövetségnek. Nagyon nehéz róla beszélni, mindent tőle 
tanultam.  

Laudálni mindig olyan személyiségeket szoktunk felkérni, akik vagy nagyon jól 
ismerik személyesen a kitüntetettet vagy pedig ismerik az életútját. Lujzikát éppen az 
atya laudálta, akivel hosszú évtizedekig együtt dolgozott. Szász Jenő laudációját sajnos 
nem személyesen az elnök úr mondta el, hanem a kollégája, mert éppen akkor 
halaszthatatlan ügyei miatt máshol volt, de ez semmit sem vont le a laudáció értékéből. 
A Testnevelési Egyetem RG-csapata volt az egyik díszvendég a fellépők között a 
gálánkon, mindig megadjuk a módját ennek, hogy akik eljönnek hozzánk, kapjanak 
nagyon komoly kulturális előadást, Sasvári Sándor koncertjével fejeztük be ezt a 
találkozót. 

Az előbb már említettem az ingyenes jogsegélyszolgálatot az Asszonyházban. 
Amióta én lettem az elnök, ezt azóta indítottam el. Gortvay István ügyvéd úr áll 
rendelkezésére mindazoknak, akik problémáikkal fordulnak hozzánk. 

Vannak kiemelt emléknapok, amelyekre mi mindig nagy hangsúlyt fektetünk, 
ilyen például a kommunizmus áldozatainak emléknapja, amit minden évben nagyon 
komoly szervezés előz meg, amikor ezt a napot megünnepeljük, de fejet hajtunk az 
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áldozatok előtt. Az idén öt civil szervezetet sikerült bevonnom a szervezésbe, és 
lehetőleg mindig kiállítással is egybe szoktuk kötni ezt. 

Cseresnyés Magdolna nevét, gondolom, nagyon sokan ismerik, hiszen itt nem 
messze, az ország házában néhány évvel ezelőtt, talán kettővel is, ezt a kiállítást, a 
Délvidéki Magyar Golgota kiállítást az ő egyesületének, a Keskenyúton Alapítványnak 
köszönhetően láthatták.   

Természetes, hogy a március 15-ei megemlékezésen részt veszünk. Itt a bal 
oldali szőke hölgyre azért hívnám fel a figyelmüket, mert ő Svédországból 40 év után 
érkezett haza, és az első útja az asszonyszövetséghez vezetett, azonnal tagunk lett, mint 
a mellette álló piros kabátos hölgy, ő is Svédországból érkezett haza, és aktív tagjai 
lettek az asszonyszövetségnek. Gondolom, a képen szereplő Krisztinát és Sediánszky 
urat nem kell bemutatnom, rendszeres résztvevői előadásainknak. Szintén fontos, 
kiemelt projekt nálunk mindig a március 15-ei rendezvények megszervezése, amiben 
teret adunk ifjú művészeknek. Itt például a két ifjú művész, Szilvási Judit és Hompok 
Tamás egy igazi színházi előadást varázsolt nekünk a kis székházunkba.  

Azt gondolom, a 60. évforduló mindannyiunk emlékezetében még ott van, ha 
így körbenézek, valaki még talán emlékezik is gyermekkorából arra, hogy mi is történt, 
de hogy női szemmel ez hogyan is nézett ki, ezt Bank Barbara történésznek 
köszönhetően mi is megtudtuk. Egy felhívással fordultunk a 60. évforduló évében az 
Echo Televízióhoz, ahol egyébként dolgoztam, és a Civil összefogás című műsorom 
óriási lehetőséget és segítséget adott: olyan, akkor már az egészségügyben dolgozókat 
kerestünk, akiknek soha nem mondták el, hogy mi történt ’56-ban. Nagyon sokan 
jelentkeztek, és reméljük, hogy ebből hamarosan egy kiadványt is tudunk majd 
létrehozni. 

Miután budai lokálpatrióták is vagyunk az asszonyház miatt, programjaink 
sokszor kötődnek Buda várához, így volt ez akkor is, a képen látható, amikor az egykori 
képviselő úr, dr. Szentgyörgyvölgyi Péter a budai szépasszonyokról mesélt nekünk.  

Azt gondolom, őt sem kell bemutatni, Józsa Judit kerámiaszobrászt, aki a 
magyar nagyasszonyokat megmintázva kiválogatta azokat a nagyasszonyokat, akik 
Buda várához kötődnek, és erről tartott nekünk egy nagyon szép előadást. A mellette 
látható úr, azt gondolom, nemzetünk nagy büszkesége, Pécsi L. Dániel jelképművész, 
aki éppen a jelképeit adja át. 

Rokonlelkek álmodói. A költészetnapi megemlékezésünket is azért hoztam ide, 
mert az édes anyanyelvünk, a magyarság megtartásának egyik fontos állomása, és azt 
gondolom, amikor a határon túl járnak, akkor megtapasztalhatják, hogy még milyen 
gyönyörűen őrzik a magyar nyelvet. 

Asszonyszövetségünk azonban, nevével ellentétben, férfiakat is fogad, merthogy 
mi férfiak és nők szimbiózisában képzeljük el az életünket. Nem is lenne teljes, ahogy 
írtam is, fiúk nélkül az asszonyszövetség. Van egy Férfisátor nevű, hétfőnként és 
keddenként működő programunk, ahova viszont csak a fiúk mehetnek. Mi nem 
vagyunk ilyen diszkriminatívak, várjuk a fiúkat. Ők maguk nagyon komoly 
eredményeket - és akkor itt válaszolnék a képviselő asszonynak, igen, a házasság 
nehézségeiről is beszélgetnek, nagyon sokszor pszichológust hívnak és beszélgetnek, 
hogy a házasság válságához mi vezet, tehát mi ezt a kérdést már megoldottuk, 
legalábbis abban a részben, hogy már beszélgetünk róla, és nem mi nők, hanem a fiúk. 

Generációk. Nagyon fontos, hogy az asszonyszövetségbe nemcsak nők, mint 
ahogy mondtam, hanem férfiak, és bizony igen sok számban fiatalok is jönnek. 
Természetesen nem minden rendezvényünkre, ezt nem is várhatjuk el tőlük, de amikor 
Szentgyörgyvölgyi Péter eljön, általában a fiúk is jönnek vele, mert olyan lenyűgöző 
előadásokat szokott tartani. Ezt is csak azért hoztam, ez egy más rendezvény, egészen 
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máskor, hogy nagyon sok fiatal van itt is körünkben. Itt éppen az ELTE óraadó oktatója 
az első világháborús köztéri szobrokról tartott eladást. 

Az elején már említettem, hogy mi keresztény értékrendű szervezet vagyunk, 
éppen ezért nagyon fontos számunkra a hit megélése. Ökomenikus női világ, imanapi 
liturgiára hívtuk akkor az érdeklődőket, és szakrális vezetőnk, Merlás Tibor atya, sajnos 
már Németországból tud csak velünk lenni, mert mint tudjuk, isten útjai 
kifürkészhetetlenek, és éppen oda rendelte a szolgálat. 

Egy másik imaest a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és 
kényszermunkások emlékére és családjaikért. Itt is nagyon fontosnak tartom azt, hogy 
minden alkalmat meg kell ragadnunk, amikor a kommunista diktatúrák áldozatairól 
kell megemlékeznünk, hogy át tudjuk adni fiainknak, hogy mi az, ahova soha nem 
szabad visszatérnünk. 

Nagyon fontosnak tartjuk a tagszervezeteink nevezetes emléknapjait, 
évfordulóit bemutatni. Itt éppen Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából 
rendeztünk a Belvárosi Polgári Szalonban egy 40 előadós rendezvényt. Képzeljék el, 
hogy alig fértek be, 150 ember slichtolva.  

Tagszervezeteink éppen Kézdivásárhelyről, azokat nem kell bemutatnom, lehet 
látni a ruhájukon, hogy ők érkeztek onnan, viszont maga a rendezvény Búcs-
Bátorkeszin, Felvidéken volt, tehát ez egy olyan, mondhatnám, ökomenikus 
rendezvény volt, amikor a Kárpát-medence minden elszakított tájegységéről jöttek az 
asszonyok egy könyvbemutatóra.  

Nagyon fontos a jótékonyság szervezetünk életében. Éppen ez a rendezvényünk 
a tótfalui fiatalokért ment, és itt is együttműködünk különböző tagszervezeteinkkel. 
Éppen az előbbi képen lehetett látni már Cseresnyésné Kiss Magdolnát jobbra fent, 
ővele szerveztük közösen ezt a rendezvényünket. 

A kárpátaljai szegények megsegítésére, itt kimondottan a nyugdíjas 
pedagógusok megsegítésére fogtunk össze. Három civil szervezet, pontosabban ebből 
kettő civil szervezet, a harmadik állami, a Duna Palota, de azonnal nyitottak voltak 
ránk. Nagyon fontosnak tartjuk a pedagógusok megbecsülését, és miután tudjuk, hogy 
Kárpátalján milyen drámai a helyzet, éppen ezért rendszeres támogatói vagyunk az 
ottani már nyugdíjba vonult pedagógusoknak.  

A 2.0 rendezvényt a nagy sikerre való tekintettel megrendeztük egy fél év múlva. 
Itt viszont már annak nagyon örültünk, hogy sikerült önkormányzatot is bevonnunk 
ebbe a nagysikerű projektbe. Mint látják, Belváros-Lipótváros V. kerület 
önkormányzata, és aztán számos civil szervezet is csatlakozott az akkor csak két civil 
szervezettel fémjelzett jótékonyságunkhoz. 

Itt pedig már a nyugdíjas kárpátaljai művészeket segítettük meg, és azt 
gondolom, hogy ez a segítség így karácsony előtt nagyon jó volt. Nekünk is Herczeg 
Anita, a köztársasági elnök úr felesége volt a fővédnökünk. 

A jótékonyság azonban nemcsak az olyanfajta tárgyi és pénzügyi adományokban 
valósul meg, hanem a Csíkfaluban működő Csángó Rádió létrehozójának, Lőrinc 
Celesztinnek is a megsegítésében. Ez a fiatalon kerekesszékbe került fiatalember éjjel-
nappal a magyar szót küldi az éterbe világszerte, és ez a rádió veszélybe került, és 
engem kértek föl, hogy legyek ennek a rendezvénynek a háziasszonya és az egyik 
beszélgető moderátora. És itt éppen Celesztin mesélt arról, hogy micsoda nehéz 
körülmények között tudnak ők Csíkfaluban magyarul megszólalni, ahol, tudjuk, néha 
még temetni is nehéz magyarul, nemhogy még egy rádiót működtetni kerekesszékből 
éjjel-nappal, amely a világ minden táján fogható már. 

A magyar nyelv ápolása is, mint mondtam, és lehetett látni, nagyon fontos 
számunkra. Rendszeres résztvevői vagyunk a Kincsőrző produkciónak Felvidéken, ahol 
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a különböző generációkat arra próbálják rábírni az ottani szervezők, hogy ki 
népmesével, ki verssel, ki dallal, de mindenképpen magyarul szólaljon meg.  

Halottak napi zarándokúton vettünk részt Délvidéken. Ez is nagyon fontos, azt 
gondolom, hogy elmenjünk, elzarándokoljunk olyan helyekre is, ahol nem biztos, hogy 
hozzátartozóink vannak, de ki kell fejeznünk együttérzésünket az ott elpusztultaknak, 
ugyanis szó szerint elpusztultak, mint tudjuk, a délvidéki vérengzésnek köszönhetően 
kollektív büntetés lett a sorsa az ottani magyaroknak, köztük ezer gyermeknek, akikből 
mindösszesen ’44-45-ben az ottani körülbelül 80 lágerben 40 élte túl.  

Koszorúztunk is, Újvidéken és Temerinben. 
És természetesen keresztény szervezetként nagyon fontos a hitbéli megélés 

ezeken a rendezvényeinken; ez a kép az adventi gyertyagyújtás meghitt pillanatait 
mutatja be. Mindig olyan előadókat hívunk, akik értékrendje a miénkkel találkozik. Itt 
pedig éppen Kovács Nóri, a népművészet ifjú mestere gyújtotta meg a gyertyáinkat. 

Azt gondolom, hogy ezt a képet nem is kell nagyon magyaráznom. Az előbb már 
nagy példaképemet bemutattam, és ez volt az utolsó látogatása Lujzikának az 
Asszonyházban. Úgy gondoltam, megérdemli, hogy itt bemutassuk őt. 

Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, és várom kérdéseiket a 
kezdeti nehézségek után. (Taps.)  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük elnök asszonynak a valóban tartalmas és 

gondolatébresztő előadást. Lehet tudni, hogy ez csak egy villanás volt (Szőnyi Kinga: 
Természetesen! Reggelig tudnám folytatni.) a 17 év programjaiból, de így is lehet látni, 
hogy mind földrajzi területileg az egész Kárpát-medencét keresztbe-kasul áthatja a 
tevékenységük, illetve azok a témák, amelyeket elővesznek, valóban nemcsak a női 
témák, hanem azon túl a magyarságunk megélése, kereszténységünk megélése és az 
értékrend a családokban, a nők és a férfiak között, az anyanyelvhez való 
viszonyulásunk… Tehát tényleg kiemelni is nehéz néhány témát az elhangzottakból. 
Ehhez nagyon-nagyon gratulálunk, és a továbbiakban is nagyon sok sikeres 
rendezvényt és programot és elhivatottságot kívánunk.  

 
SZŐNYI KINGA, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke: Nagyon 

szépen köszönöm a kedves segítőim nevében is, hiszen azt, gondolom, mindannyian 
tudják, hogy egy civil szervezet mindig az elnökkel képviselteti magát, de egy civil 
szervezet nem működhet a tagok nélkül és az önkéntesek nélkül, akik áldozatos 
munkája az, hogy mi ennyi mindent tudtunk csinálni. 

 
ELNÖK: Ezt, kérem, adja is át a tagságnak, hogy innen az albizottság részéről a 

gratuláció szól mindenkinek, aki bármilyen segítséget és tevékenységet, szervező 
munkát tett ezeknek a programoknak a sikeres lebonyolítása érdekében. 

Kérdezem az albizottság tagjait - az időnk előrehaladott -, hogy van-e 
hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérem elnök asszonyt, ne 
vegye tiszteletlenségnek... (Szőnyi Kinga: Szó nincs róla! Köszönöm szépen. Bocsánat, 
hogy kicsit lassan indult… Legközelebb férfi technikust hozunk magunkkal.) …, de 
kezdődik a bizottsági ülésünk. Nagyon szépen köszönjük.  

A 3. napirendi pontot lezárom.  

Az ülés berekesztése  

A 4. az egyebek napirendi pont, de ezzel kapcsolatban már Vinnai Győzőnek volt 
egy hozzászólása. Van-e valakinek más közölnivalója az egyebek napirendi ponton 
belül? (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a bizottsági ülést bezárom. 
Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, előadóinknak az értékes előadásokat, 
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jelenlétet, és a közös munkát, azt gondolom, folytatni fogjuk mind a három szervezettel 
a jövőben. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 06 perc)  

  

Dunai Mónika 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 
 
 


