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Fűrész Tünde család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár, az ülés elnöke  

köszöntötte a munkacsoport résztvevőit, majd kérte a jelenlévőket, hogy a korábbi ülésen 

elhangzottaknak megfelelően továbbra is küldjék el a téma javaslataikat  mivel szívesen 

fogadják azokat a jövőben is.  A munkacsoport napirendi pontjaira való utalással említést tett 

Magyarország Egyetemes Időszakos Felülvizsgálatáról (a továbbiakban: UPR-ról), illetve 

arról, hogy a mai ülésnek ez lesz a főtémája. Azzal a kéréssel fordult a munkacsoport ülésen 

megjelentek felé, hogy a UPR-al kapcsolatban fejezzék ki a véleményüket. Ezt követően 

átadta a szót Buzás Katalinnak, aki részletesen is ismertette az ENSZ UPR 

felülvizsgálatának mechanizmusát.  

 

Buzás Katalin, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Nemzetközi Szervezetek 

Főosztályának képviseletében részletesen ismertette a UPR jelentés előkészítésének 

mechanizmusát. Magyarország első egyetemes ENSZ emberi jogi felülvizsgálatára2011. 

május 11-én került sor, amelynek során a részt vevő tagállamok 148 ajánlást fogalmaztak meg 

hazánk számára. Az ajánlások közül Magyarország 119-et teljes egészében, 3-at részben 

elfogadott, és 26-ot visszautasított (ugyanakkor ez utóbbiak közül néhánynak a végrehajtása 

megkezdődött). Az ajánlások végrehajtásáról 2014-ben félidős jelentést nyújtott be a 

Kormány az ENSZ-hez. Magyarország második egyetemes emberi jogi felülvizsgálatára 

2016. I. félévében kerül sor, amelynek alapját képező nemzeti jelentés benyújtási határideje 

2016. január 25. A korábbi UPR védés nyomán az 1039/2012. (II.22.) Korm. határozat 

létrehozta a tárcaközi Emberi Jogi Munkacsoportot (EJMCS), amelynek feladata, hogy 

figyelemmel kísérje a UPR ajánlások végrehajtását. Követelmény, hogy a nemzeti jelentés 

minél szélesebb konzultáció nyomán kerüljön megszövegezésre, ezért az EJMCS döntött 

arról, hogy a UPR védésre történő felkészülést a munkacsoport és a civil kerekasztal ülései is 

elősegítik. Tájékoztatta a jelenlévőket Buzás Katalin, hogy a civil szervezeteknek 2015. 

szeptember 21-éig van lehetőségük az alternatív jelentés benyújtására, amely független a 

kormányjelentéstől. 

 

Ezt követően Fűrész Tünde tájékoztatta a jelenlévőket a napirendi pontokról és jelezte, hogy 

az ülésen első körben a UPR-al kapcsolatban szeretné meghallgatni a véleményeket, majd az 

egyebek napirendi pont kapcsán bármilyen egyéb hozzászólással is lehet élni. 
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Makai Istvánné, a Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet képviseletében kiemelten 

fontosnak tartotta megemlíteni a roma nők egészségügyben történő kényszer sterilizációját, 

aminek kapcsán kérte a kormányt, hogy a problémára jobban fókuszáljon. Majd pedig jelezte, 

hogy az egyebek napirendi pont keretében szeretne egy kicsit többet beszélni a roma nők 

foglalkoztatási, egészségügyi, és oktatásügyi helyzetéről. 

 

Engert Jakabné, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület képviseletében elmondta hogy a 

UPR jelentésben megfogalmazott ajánlások kapcsán sok mindenben történt már előrelépés. 

Ezek közül kiemelte a Család Esélyteremtés és Önkéntes Házban folyó munkát miszerint 

bármelyik nő igénybe veheti az intézmény szolgáltatásait, akit bántalmazás ér. A nők és 

férfiak családban és társadalomban betöltött szerepe tekintetében hangsúlyozta, hogy már a 

férfiak is igénybe vehetik a GYES-t, valamint előre lépések történtek a nők munkaerő-piaci 

helyzetének javításának terén is. A nők közéleti szerepvállalásával kapcsolatban kifejtette, 

hogy ezen a téren a nők részéről sokkal aktívabb megjelenése lenne indokolt, és hogy több női 

politikusra van szükség. 

 

Kiss Márta a Nagycsaládosok Országos Egyesületének képviseletében jelezte, hogy a 

nagycsaládosok és nagycsaládos nők szemszögéből szeretné megfogalmazni a hozzászólását. 

Elmondta, hogy az elmúlt időszakban valóban történtek előrelépések, ugyanakkor véleménye 

szerint mindig lehet és kell is javítani az intézkedéseken. Példaként említette a nők GYES-en 

illetve GYED-en eltöltött idejét miszerint ez az idő csak korlátozott mértékben számítható be 

az öregségi nyugdíj mértékébe. Példaként megemlítette azt is, hogy a 4 vagy 5 gyermeket 

nevelő nagycsaládos nők csak adókedvezményben és semmilyen más kedvezményben nem 

részesülnek. Kiss Márta hangsúlyozta, hogy a nagycsaládos anyáknak, ha nincs szolgálati 

idejük és nincs járulékfizetésük, akkor fennáll a veszélye az öregségi szegénységnek. A 

fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok esetében pedig megjegyezte, hogy nem látja 

biztosítottnak a fogyatékkal élő gyermekek felvigyázására szakosodott szociális intézmények 

minőségi működését, aminek köszönhetően a gyermeket nevelő szülő kénytelen otthon 

maradni a gyermekkel és emiatt nem tud dolgozni. Kiemelte továbbá a gyermekek 

napközbeni ellátásával kapcsolatban, hogy a bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése nagyon 

fontos lenne a nagycsaládosok részére. Előrelépésnek tekintette a Munka Törvénykönyvében 

történő azon változást miszerint a 3 vagy több gyermeket nevelő nők rész-munkaidőben 

vállalhatnak munkát. Ezzel kapcsolatban azonban fontosnak tartja a távmunka vagy a 

részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzését kormányzati közreműködéssel.   

 

Tomposné Sárkány Mária a Magyar Védőnők Egyesületének képviseletében jelezte, hogy a 

magyar védőnők bérezése alacsony, valamint sajnálatát fejezte ki abban a tekintetben, hogy a 

védőnői szolgálat nem került állami irányítás alá. Hozzászólásában szerette volna 

kihangsúlyozni azt is, hogy szerinte a védőnők szakmailag kompetensek lennének speciális 

anya illetve gyermekgondozásra is, ezt azonban a jelenlegi szabályok miatt nem tehetik meg. 

Javasolja továbbá a kormánynak, hogy rendeletben szabályozza a kötelező védőoltásokat úgy, 

hogy addig ne mehessenek közösségbe a gyermekek, amíg meg nem kapták a kötelező 

védőoltásokat.  

 

Alföldi Andrea a Magyar Nők Szövetségétől jelezte, hogy csak 2015. szeptember 15-e után 

fog tudni hozzászólni a UPR jelentéshez, amikor is a Szövetség ezt meg fogja tárgyalni. 

Jelezte továbbá, hogy az ülésüket követően írásban meg fogják tenni a javaslataikat a UPR-al 

kapcsolatban. 
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Ferenczi Andrea a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnöke röviden bemutatta a 

szervezetet és eddigi tevékenységeit, majd hozzátette, hogy a Magyar Kormány az elmúlt pár 

évben számos törvényben segítette a nőket a család és a karrier összeegyeztetése terén, amit 

nagy előrelépésnek tekint a korábbi viszonyokhoz képest. Egyetértett a „Nők 40 plusz 

program” elindításával, azonban megjegyezte, hogy a férfiak negyven éves munkaviszony 

utáni nyugdíjazása hosszú távon nem fenntartható, ezért ezt nem támogatja. Végezetül pedig 

felajánlotta az együttműködését mindenki számra, akiknek információra, vagy szakmai 

segítségre lenne szüksége. 

 

Dr. Papp Enikő a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség képviseletében elsőként pár 

javaslattal élt. Az egyik, miszerint fontosnak tartja, hogy a UPR jelentés valamint 

Magyarország időszakos jelentései  magyar nyelven is hozzáférhetőek legyenek. Ezzel 

kapcsolatban viszont meg is kérdezte, hogy az ajánlásokhoz készült e végrehajtási terv a 

megvalósításra vonatkozóan a kormány részéről. Ha pedig készült ilyen, akkor szívesen 

venné azt vagy azokat disszeminációra. Ezt követően arra volt kíváncsi, hogy az időszakos 

kormányjelentés elkészültét követően lesz-e egy következő érdemi találkozó ahol a kormány 

által elkészült jelentést meg lehet vitatni. Nagyon fontosak tartotta kihangsúlyozni a jelentés 

kapcsán, hogy a nemek egyenlőségének elvének az egész jelentésben érvényesülnie kell és 

nem csak a női jogi ajánlásokra adott válaszokban kell érvényre juttatni ezt az elvet. Kérte a 

kormányt, hogy a UPR jelentés kapcsán tegyen egy nemzetközi jogi kitekintést női jogi 

területen, és kapcsolja össze a nemzetközi szervezetektől kapott ajánlásokat a UPR ajánlások 

végrehajtásával. Két dokumentumot meg is említett: az egyik az ENSZ CEDAW Egyezménye 

kapcsán a Bizottság által készített ajánlásait valamint az Európa Tanács GRETA nevű 

szakértői csoportjának ajánlását. A kormány által elkészített időszakos jelentésben 

megfogalmazott nemek egyenlőségét elősegítő intézményi mechanizmus kapcsán hozzátette, 

hogy ők nem látják azt a pozitív változást, ami az időszakos jelentésben megjelent. Ezzel 

kapcsolatban kérdést intézett a kormány képviselőihez, hogy milyen források állnak 

rendelkezésre a Nőpolitikai Osztály számára a nőpolitika megvalósítására, illetve tervezi-e a 

kormány összehívni a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsot, ami szintén fontos 

része volt az intézményi mechanizmusnak. Továbbá kérdésként illetve javaslatként Dr. Papp 

Enikő megfogalmazta azon véleményét is miszerint minden magyar minisztériumban kellene, 

hogy legyen egy nemek egyenlőségéért felelős munkatárs. Sajnálatát fejezte ki továbbá azzal 

kapcsolatban, hogy a Nők és Férfiak 2010-es kormányzati stratégiájához nem készült 

végrehajtási terv. Ezzel kapcsolatban pedig megkérdezte a kormány képviselőit, hogy 

várható-e illetve mikor fog elkészülni egy újabb, a nemek egyenlőségét biztosító kormányzati 

stratégia. Érdeklődött továbbá az Európa Tanács Egyezményéről a nők elleni és a családon 

belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról, közismert nevén az Isztambuli 

Egyezményről, hogy a ratifikációs eljárás hol tart. A nők politikai részvételére vonatkozóan 

pedig kifejtette, hogy nagyon nagy a lemaradása Magyarországnak ebben a tekintetben. A 

sztereotípiák elleni küzdelem terén hangsúlyozta, hogy hiányolja a megfelelő kormányzati 

intézkedéseket, holott véleménye szerint eléggé széles körben tapasztalható ez a jelenség a 

nőkkel szemben.  

 

Ezt követően Erdélyi Tea a Magyar LMBT Szövetség képviseletében egyetértett a Dr. Papp 

Enikő által elmondottakkal. A UPR ajánlások 94.41-es pontja
1
 kapcsán elmondta, hogy a 

„minden formája” szókapcsolatba a nemi identitás és a szexuális orientáció is beletartozik. 

                                                           
1
 Tegye intenzívebbé a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseket annak 

érdekében, tényleges legyen az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség az ország területén élő lakosok 

számára, különös gondot és figyelmet fordítva azon nőkre és gyermekekre, akik – mint például a Roma 

lakossághoz tartozók – sérülékenyebb helyzetben vannak. 
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Mégis szerinte a kormányzat az ajánlásban megfogalmazottakkal ellentétes módon nem tesz 

semmit ennek a gyakorlati megvalósulásáért. Javasolta egy kormány által elkészített 

diszkrimináció minden formája elleni küzdelemről szóló cselekvési terv elkészítését. A 95.14-

es UPR ajánláshoz
2
 kapcsolódóan elmondta, hogy az Alaptörvényben a család fogalmának 

meghatározása súlyosan diszkriminatív és szembe megy az említett ajánlással. Javaslatában 

kérte a kormányt, hogy hozza összhangba a magyar szabályozást a nemzetközi és ezen belül 

is a UPR ajánlásokkal.  

 

Szőnyi Kinga a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének képviseletében röviden bemutatta az 

egyesületük fő tevékenységét, majd hangsúlyozta, hogy nagyon fontosnak tartja a nők 

közéleti és közpolitikai szerepvállalásának az elősegítését. Véleménye szerint a magyar 

politikai kultúra is az egyik oka a nők alacsony részvételének a közpolitikában. A nők karrier 

és család tervezése kapcsán elismerően szólt a GYED Extra programról. Hangsúlyozta 

továbbá, hogy a nők elfogadása terén nagyon fontos a férfiakat bevonni ahhoz, hogy a nők is 

egyenrangú felek lehessenek az élet minden területén. Továbbá kiemelte, hogy a kvóta 

rendszert nem tartja jónak, mivel úgy gondolja, hogy a nőket csakis a munkájuk során elért 

eredményeik szerint helyezzék előnyös helyzetbe.  

 

Szabóné Szabó Andrea alezredes a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és 

Háborús Kegyeleti Főosztálytól kérte, hogy a kormány a jelentésében foglalkozzon többet a 

fegyveres erőknél szolgálatot teljesítő nők speciális helyzetével. Ezen kívül a háborús 

konfliktusokban, a magyar missziókban szolgálatot teljesítő magyar katona nők, vagy a 

békefenntartó erőknél szolgálatot teljesítő magyar katona nők szerepét is fontosnak tartaná 

megemlíteni a jelentésben.  

 

 

Szilágyiné Dr. Szemkeő Judit a Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány képviseletében 

elmondta, hogy fontosnak tartja a prevenciót a lánykereskedelem áldozatainak estében. A 

gyermekellátással kapcsolatban pedig hozzátette, hogy fontosnak tartja azt az atipikus 

gyermekellátást, amelyik főleg a hátrányos helyzetű, több műszakban dolgozó, sokat utazó 

szülőknek szól. A gyermekintézmények bezárása nem jelent megoldást ezen  szülők számára, 

különösen a fogyatékkal élő gyermeket nevelők esetében jelent ez problémát, Az egyedülálló 

anyák is nagyon rossz helyzetben vannak, hiszen nagy szükségük lenne az előbb említett 

intézmények működésére. Ezt követően a 94.98-as UPR ajánláshoz
3
 kapcsolódóan kérte a 

kormányt, hogy azokon a területeken, ahol elsősorban nőket foglalkoztatnak a munkáltatók, 

tegyen intézkedéseket a nők, és elsősorban az anyák megbecsülésének növelése irányában.  

 

Paszkoszné Kulcsár Andrea az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Köznevelési Programok 

Osztályának képviseletében szerette volna kihangsúlyozni, hogy a köznevelésben nagy 

előrelépésnek tekinti azt, hogy a férőhelyek számának megnövelése biztosítja a hátrányos 

helyzetűek esélyegyenlőségét. A UPR ajánlásokra visszatérve pedig elmondta, hogy a nők 

jogaira vonatkozó  ajánlásoknak a köznevelési terület eleget tesz.  

 

                                                           
2
 Újból fontolja meg új Alkotmány releváns rendelkezéseit áttekintését annak érdekében, hogy az abortuszhoz, 

mint biztonságos és jogszerű választási lehetőséghez való hozzáférés biztosítva legyen, továbbá annak 

biztosítása érdekében, hogy szexuális orientációjára való tekintet nélkül minden személy azonos védelemben és 

jogokban részesüljön 
3
 Tegyen hatékony intézkedéseket a nők munkaerőpiachoz való egyenlő hozzáférésének biztosítására, továbbá a 

férfiak és nők közötti bérkülönbségek csökkentésére, majd végső soron megszüntetésére 
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Mikesy György a Fáy Károly Hallássérült és Fogyatékos Személyek Egyesületének 

képviseletében hozzátette, hogy a kormány családbarát politikája mellett hangsúlyozni 

szerette volna, hogy a kormány az elsők között ratifikálta a Fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló egyezményt, ami kiemeli a fogyatékos nők jogait. A nők pozitív 

diszkriminációját fontosnak tartja. A fogyatékkal élő nők esetében a családon belüli erőszak, 

vagy a partner kapcsolati erőszak nem egy köztudott, vagy ismert dolog. Viszont ezek a nők a 

fogyatékosságuk miatt alacsony érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, kevésbé tudják 

megvédeni magukat, valamint jelezni a problémát. A Btk. magánvádas eljárás rendszere nem 

hatékony, ezért ezen a téren kéri a hatóságok segítségét. Véleménye szerint az ügyészség 

képes lenne a magánvád perbeli pozícióját képviselni.  A fogyatékos nők, valamint a 

fogyatékos gyermekeket nevelő anyák sok esetben nehezebben tudnak nyugdíjba menni, 

mivel nem érik el a 40 év szolgálati időt a gyermekneveléssel otthon töltött idő miatt, ezért 

kérte ennek a rendszernek az arányosítását.  A fogyatékos nők kiszolgáltatottságával 

kapcsolatban pedig hozzátette, hogy a szociális bentlakásos intézményekben a kitagozódás 

határideje kitolódik 2030-ra, pedig nem lenne akadálya a kitagozódásnak. A fogyatékossággal 

élő gyermekek esetében nem állnak rendelkezésre azok a tárgyi feltételek, amelyek 

megkönnyítenék a köznevelési intézményekbe való eljutást, így a jogszabályban 

megfogalmazottak nem tudnak megvalósulni. A UPR jelentéssel kapcsolatban megkérdezte, 

hogy az elküldés előtt lehetőségük van a civileknek a véleményezésre.  

 

Buzás Katalin a jelentéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy azt a kormány készíti el. 

Tájékoztatásul pedig közölte, hogy a civil szervezeteknek megvan a lehetőségük arra, hogy 

véleményüket közvetlenül is eljuttassák az ENSZ-hez. Ugyanakkor szerette volna 

kihangsúlyozni, hogy az Emberi Jogi Munkacsoport által szervezett tematikus 

munkacsoportülések egyik alapvető jellemzője az, hogy a kormány egyeztessen a civil 

szférával a UPR ajánlásokról.  

 

Frivaldszky Edit az Emberi Méltóság Központ képviseletében szerette volna felhívni a 

figyelmet a várandóságukat titokban tartó nők helyzetére, ugyanis azzal, hogy a szülést 

követően kiküldik a csecsemők adatait az anyák címére azzal veszélyeztetve van ezen anyák 

titkai. Egy korábbi jogszabály változtatás ezt a helyzetet megoldotta úgy, hogy a szülés után is 

ez titokban maradhatott. A UPR ajánlások 95.14-es pontjához
4
 hozzátette, hogy azokban az 

országokban, ahol legális az abortusz nincs semmiféle előírás a biztosításra vonatkozóan, 

hanem megengedi a szabályozás a hozzáférést. Ezen kívül a CEDAW-nak nem 

kompetenciája, hogy az alkotmányát tekintse át újra és abortuszt szélesebb körben elérhetővé 

tegye. 

 

Bábiné Szottfried Gabriella, miniszteri biztos a UPR-al kapcsolatban szerette volna 

kihangsúlyozni, hogy a védőnői méhnyak programot, ami véleménye szerint egy nagyon 

sikeres program. Ezzel mintegy kiemelve a védőnők kompetenciáját, szakmai potenciálját, 

akik a szakellátó intézmények mellett sikeresen be tudták vonni a 25-65 év közötti nőket a 

programba. Véleménye szerint a kormányjelentésben fontos lenne megemlíteni ezt is az 

esélyegyenlőség miatt. A háttéranyag 95.14-es pontjához kapcsolódva felhívta a figyelmet az 

abortusz, mint orvosi beavatkozás kockázatára. Ezzel kapcsolatban a prevenció fontosságát 

hangsúlyozta. Véleménye szerint fontosabb hogy a nem kívánatos várandóságot megelőzzék, 

mint hogy azt egy orvosi beavatkozással megszüntessék.  

                                                           
4
 Újból fontolja meg új Alkotmány releváns rendelkezéseit áttekintését annak érdekében, hogy az abortuszhoz, 

mint biztonságos és jogszerű választási lehetőséghez való hozzáférés biztosítva legyen, továbbá annak 

biztosítása érdekében, hogy szexuális orientációjára való tekintet nélkül minden személy azonos védelemben és 

jogokban részesüljön 
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Szegedi Erika az ÉFOÉSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének képviseletében a 

fogyatékkal élő nők piacképes képzésére szerette volna a figyelmet felhívni. A bölcsődei 

férőhelyek számának megnövelését jónak tartja, ugyanakkor szeretné, ha a korai fejlesztés 

visszakerülhetne a bölcsődékhez, mivel amióta a pedagógiai szakszolgálatok látják el ezeket a 

feladatokat, sokan kimaradnak ebből a szolgáltatásból. A szociális szférában dolgozók 

béregyeztetését is fontosnak tartotta megemlíteni. Az óvodapedagógusok képzésével 

kapcsolatban pedig hangsúlyozta, hogy szükség van a kormány segítségére a 40 év feletti 

nőknek nyelvvizsgájuk megszerzésénél.  

 

Tóth Zsófia Dr. Tóth Zsófia a Belügyminisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes 

Államtitkárságáról, a UPR nők jogaira vonatkozó részeihez kapcsolódva kifejtette, hogy a 

BM hatáskörét egyrészt a női fogvatartottak helyzete kapcsán érinti a tárgykör, az erre 

vonatkozó tárcaálláspontot megküldték már a külügyi tárca felé. Másrészt, a BM az 

emberkereskedelem elleni küzdelem okán érintett még: hozzátette, hogy a BM vezetésével 

működik a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus, ami egy hasonló körű (valamennyi érintett 

szervet bevonó) egyeztetést jelent, és amit a civil szervezeteket tömörítő kerekasztal egészít 

ki. Hozzátette, hogy a 2013-ban elfogadott emberkereskedelem elleni nemzeti stratégia 

végrehajtása az összes érintett (kormányzati és civil) szerv részvételével folyamatosan zajlik. 

 

Dr. Csikós Tímea az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala részéről az elhangzottakkal 

mindenben egyetért és jelezte, hogy az ismert ombudsmani álláspont változatlan a 

továbbiakban is.  

 

Fűrész Tünde helyettes államtitkár asszony megköszönte a hozzászólásokat és arra biztatott 

mindenkit, hogy idén szeptember 21-ig mindenki, aki szeretné, tegye meg az észrevételeit az 

ENSZ felé, majd hozzátette, hogy 2011 óta, az előző UPR jelentés óta nagyon sok minden 

megvalósult az ENSZ ajánlások tekintetében. Az elhangzottakra vonatkozóan elmondta, hogy 

sok mindenben hasonló a kormányzat és a hozzászólók álláspontja, a fő irányokban nincs 

eltérés, ugyanakkor  tudja, hogy még sok a tennivaló. Ezt követően pedig rátért az egyebek 

napirendi pontra, amivel kapcsolatban kérte a jelenlévőket, hogy hozzászólásaikat tegyék 

meg. Jelezte továbbá, hogy idén ősszel újra megnyílnak olyan EU-s pályázati lehetőségek, 

amik nagyon sok elhangzott probléma orvoslására vonatkozóan lehetőséget biztosítanak a 

civil szervezetek számára.  Ezt követően említést tett egy konkrét pályázatról  is a 

„Családbarát Ország” elnevezésű hazai forrású pályázatról aminek női komponense keretében 

több tucat szervezet nyert támogatást.  

 

Makai Istvánné az egyebek napirendi pont kapcsán elmondta, hogy a szervezet egy kisebb 

felmérés kapcsán megnézte, hogy mik történtek kormányzati szinten roma nővédelem terén. 

Ezzel kapcsolatban sajnálatát fejezte ki, mivel nem tapasztaltak semmilyen előrelépést. Ezt 

követően kérte a kormányt, hogy több figyelmet szenteljenek a roma nők helyzetének a 

jelentés elkészítésekor a roma nők mindenféle téren és nagy számban jelentkező nehéz 

helyzetére tekintettel.   

 

Fűrész Tünde jelezte, hogy a jelentés szerkesztése a külügyi tárca feladata.  

 

Borsos-Szabó Ágnes a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől elmondta, hogy a 

szervezetük működtet egy jogsegélyszolgálatot, aminek köszönhetően konkrét eseteken 

keresztül látják, mik a problémák. Hozzátette, hogy a nők 40 nyugdíjprogramban 

korlátozottan ismerik el a gyermekneveléssel, gondozással töltött éveket, ennek köszönhetően 
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félő, hogy a nagycsaládos anyukáknak az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig dolgozni kell 

majd dolgozni, mert nem tudnak élni ezzel a kedvezménnyel. Fel szerette volna hívni a 

figyelmet a határozott idejű munkaszerződés buktatóira: nagyon sok munkáltató él ezzel a 

lehetőséggel ugyanis. Ha egy nő gyermeket vállal, s lejár a szerződése a törvényben 

meghatározott idő előtt, akkor előfordul, hogy nem kap sem CSED-et, sem GYED-et; a NOE-

hoz érkező visszajelzések alapján ez egy igen gyakori probléma. 

 

Ferenczi Andrea felajánlotta az ő és szervezete segítségét a jelenlévők számára nőjogi és 

idősügyi kérdéskörben. Felhívta továbbá a figyelmet az idősebb hölgyek közéleti, valamint 

családi szerepvállalásának fontosságára. Továbbá felajánlotta az időügyi munkacsoportban az 

együttműködését.  

 

Dr. Papp Enikő megkérdezte, hogy a kormánynak milyen konkrét intézkedéstervei vannak a 

női jogok területén a közeli és távlati időket tekintve. Egy konkrét példát is említett, 

nevezetesen, hogy a statisztikai törvényt, amelyet az őszi félévben fog tárgyalni a parlament. 

Jelezte, hogy ez számos ponton kapcsolódik a nők helyzetéhez. Véleménye szerint érdemes 

lenne ennek a törvénytervezetnek a megvitatásába a civileket is bevonni. Másik konkrét 

javaslatában pedig kifejtette, hogy a parlament őszi ülésszakában szintén napirenden szerepel 

az EU áldozatvédelmi irányelvének a megvitatása, amit szintén érdemes lenne megvitatni női 

jogi oldalról tekintve. Következő kérdésében pedig arra volt kíváncsi, hogy az EU Strukturális 

Alapok forrásainak felosztásánál a nemek egyenlőségének szempontja miként fog 

érvényesülni. Végezetül pedig az Országgyűlés Kulturális Bizottságának megalakult a Női  

Méltóságért Albizottsága, amivel kapcsolatosan érdeklődött afelől, hogy az Albizottság és a 

Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport munkája fog-e kapcsolódni egymáshoz.  

 

Erdélyi Tea fontosnak tartotta elmondani, hogy számításai szerint ma a többségi 

társadalomhoz tartozó, fehér, heteroszexuális, római katolikus, kétgyermekes, fiatal nő, aki 

nem megváltozott munkaképességű, nem nevel fogyatékos gyermeket, kb. 15%-át teszi ki a 

magyar női társadalomnak. Jelezte, hogy örömmel fogadná a többi résztvevővel együtt, ha a 

magyar kormány részéről úgy kerülne kidolgozásra a jelentés, ami a női mivoltot kisebbségi 

helyzetnek tekintené, és ezen belül tudná még figyelembe venni az egyéb hátrányos helyzetet 

(pl. roma származású, bevándorló, nagycsaládos, fogyatékos, leszbikus stb.). 

 

Mikesy György kérte a magyar kormányt, hogy tűzze napirendre azt a jogszabály módosítást, 

amely a nők korai nyugdíjazását, a fogyatékkal élő nők helyzetét rendezné. Mikesy György 

ugyanis úgy látja, hogy a nők 40 nyugdíj program kedvezményezettjei között a fogyatékkal 

élő és fogyatékos gyermeket nevelő nők helyzete sokkal rosszabb, mint a többi nőé. A 

kedvezményezettek körének kibővítést javasolta.   

 

Szegedi Erika fel szerette volna hívni a figyelmet az autista gyermeket nevelő szülők illetve 

anyák speciális helyzetére, mivel az ő ellátásukat még a fogyatékos intézmények sem 

vállalják fel. Az ellátásuk biztosítása nagyon fontos lenne. A korai fejlesztésre visszatérve 

szerette volna elmondani, hogy a szakszolgálatok nehezen tudják biztosítani az ő 

fejlesztésüket.  

 

Fűrész Tünde megköszönte a hozzászólásokat, majd hozzátette, hogy az Országgyűlés Női 

Méltóságért Albizottságával már volt egy közös ülése a kormánynak, valamint 

kezdeményezni szeretné, hogy a Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoporttal legyen 

kapcsolódási pontjuk a munkájuk során. 
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