
B/20L5 (V.30.) sz. elnökségi határozata Kódex-IBFAN Munkacsoport
úira alakításáróI

A ,,Szoptatásért" Magyar Egyesület megalakulása óta alapvető feladatai egyikének tekinti a szoptatás

védelmét - többek között - azáltal, hogy figyelemmel kíséri ,,Az anyatejet helyettesÍtő készítmények

marketingjének nemzetközi kódexe' rendelkezéseinek betartását, továbbá felemeli szavát a KÓdex

betartása mellett, lépéseket tesz a szabályzat megismertetéséért és magyarországi tÖrvénybe

iktatásáért.

Az elmúlt években - különösen az internet és a közösségi oldalak elterjedésével - az anyatejet és

szoptatást helyettesítő termékek marketingje minden korábbinál szélesebb körűvé és agresszívabbá

vált. Ezért az Egyesület elnöksége indokoltnak látja, hogy a Kódexszel kapcsolatos tevékenységre

nagyobb hangsúlyt helyezzen. Ennek érdekében az elnökség azt a döntést hozta, hogy Újra alakítja a

Kódex-lBFAN M unkacsoportot.

A munkacsopolttagsága, feladatai és működése
L. A munkacsoport tagjait az elnökség választja ki azok közül az egyesületi tagok közül, akiket a

feladatra alkalmasnak tart, és akik a feladatot vállalják.

2. A tagoknak az elnökség megbízást ad a munkacsoportban való részvételre.

3. A megbízás visszavonásig, vagy a tag lemondásáig érvényes.

4. A munkacsoport vezetőjét az elnökség jelöli ki,

5. A munkacsoport feladatai:

a) a Kódexszel és a vonatkozó WHA határozatokkal kapcsolatos információk összegyűjtése;

b) szakirodalom gyűjtése az anyatejet és szoptatást helyettesítő termékek marketingjének

hatásairól a szoptatásra;

c) magyar nyelvű tájékoztató anyagok kidolgozása szakemberek és a nagyközönség számára a

szoptatás védelméről és a Kódexről;

d) az elkészített tájékoztató anyagok közzététele az egyesület honlapján, illetve lehetőség szerint

nyomtatott formá ban történő terjesztése;

e) az anyatejet és szoptatást he]yettesítő termékek marketingjének figyelemmel kísérése, Új

marketing módszerek feltérképezése, a Kódex sértések dokumentálása, rendszerezése;

f) évente jelentés készítése a Kódex hatálya alá tartozó termékek marketingjének helyzetéről az

Egyesület és az lBFAN számára;

g) megoldások és más szervezetekkel való együttműködési lehetőségek keresése a KÓdex

törvényerőre emelésének érdekében.

Az Egyesület elnöksége a mai napon a következő egyesületitagokat bízza meg a munkacsoportban

való részvétellel:

o Dr. Bangó Márta
r Bressel-KleinAnnamária
o Dr. Kovács lldikó Ágnes
o Dr. Kun Judit Gabriella

o sződy Judit

o Toma Gáborné
o Tóth Evelyn

A munkacsoport vezetésével az elnökség Dr. Kun Judit Gabriellát bízza meg.
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