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Jegyzőkönyv 
amely készült: A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2013 Pomáz, Németh László u. 19., nyil-

vántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási szám: 01-02-0006650, a továbbiakban: „Egyesület”) 

elnökségi ülésén. 

Időpont: 2015. május 30. 

Helyszín: Péterfy Sándor utcai Kórház Tanácsterem (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20. IV. emelet) 

9:30 Az elnök megnyitja az elnökségi ülést. 

Jelen van:  

W. Ungváry Renáta, elnök 

Dr. Kun Judit Gabriella, alelnök 

Rózsa Ibolya, alelnök 

Kovács Zsuzsanna, elnökségi tag 

Makai Kinga, elnökségi tag 

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az elnök közli, hogy az elnökségi ülés összehívása sza-

bályszerű volt. 

Az elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül, és a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dr. Kun Juditot.  

Ezek után az elnök ismerteti a tervezett napirendet és kéri annak elfogadását. 

1. napirendi pont: Döntés a Kódex-IBFAN Munkacsoport újra alakításáról 

2. napirendi pont: Döntés önkéntes szoptatási segítő oklevél kiadásáról az azt kérelmező LLL szoptatási 

tanácsadók számára a 2/2015. (I.16.) elnökségi határozat alapján. 

Az önkéntes szoptatási segítő oklevél kiadását a következő LLL szoptatási tanácsadók kérték: 

Kovalikné Szabó Éva 

Juhász Istvánné 

Rózsa Ibolya 

7/2015. (V.30.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a napirend ismertetését követően egyhan-

gúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel 

megegyezően. 
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Ezt követően az elnökség a napirendet a következők szerint tárgyalta meg: 

1. napirendi pont: Döntés a Kódex-IBFAN Munkacsoport újra alakításáról 

Az Egyesületnek korábban volt a Kódexszel foglalkozó munkacsoportja, ez azonban az utóbbi években inak-

tív volt. Tekintettel arra, hogy a szoptatás védelme az Egyesület alaptevékenységei közé tartozik, az elnökség 

szükségesnek látja a munkacsoport újra szervezését. 

8/2015 (V.30.) sz. elnökségi határozat 

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 magyaror-

szági 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 agresz-

szívabbá vált. Ezért az Egyesület elnöksége indokoltnak látja, hogy a Kódexszel kapcsolatos te-

vékenységre nagyobb hangsúlyt helyezzen. Ennek érdekében az elnökség azt a döntést hozta, 

hogy újra alakítja a Kódex-IBFAN Munkacsoportot. 

A munkacsoport tagsága, feladatai és működése: 

1. A munkacsoport tagjait az elnökség választja ki azok közül az egyesületi tagok közül, aki-
ket 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 összegyűjté-
se; 

b) szakirodalom gyűjtése az anyatejet és szoptatást helyettesítő termékek marketingjének 
hatásairól a szoptatásra; 

c) magyar nyelvű tájékoztató anyagok kidolgozása szakemberek és a nagyközönség szá-
mára a szoptatás védelméről és a Kódexről; 

d) az elkészített tájékoztató anyagok közzététele az egyesület honlapján, illetve lehetőség 
szerint nyomtatott formában történő terjesztése; 

e) az anyatejet és szoptatást helyettesítő termékek marketingjének figyelemmel kísérése, 
új marketing módszerek feltérképezése, a Kódex sértések dokumentálása, rendszerezé-
se; 

f) évente jelentés készítése a Kódex hatálya alá tartozó termékek marketingjének helyze-
téről az Egyesület és az IBFAN számára; 

g) megoldások és más szervezetekkel való együttműködési lehetőségek keresése a Kódex 
törvényerőre emelésének érdekében; 

  



Az Eryesület elnöksége a mai napon a következő eg7esületi tagokat bízza meg a munkacso-

portban való részzvétellel;

Dr. Bangó Márta
Bressel-Klein Annamária

Dr. Kovács ndikó Ágnes

Dr. Kun Judit Gabriella
§ződy Judit
Toma Gáborné

Tóth Evetyn

A munkacsoport vezetés éve| az elnölrség Dr. Kun Judit Gabri e|lát birza meg.

2. napirendi pont: Döntés önkéntes szoptatísi segítő oklevél kiadásráról azartkételmezŐLLL szoPtatási

tanácsadók számára.

9t21t5. (v.30.). sz. elnökségi haúírozat: Az elnökség 2D0I5. (I.16.) elnökségi határozat alapián

Kovalikné §zabó ]Óva vonatkozásában egyhangúlag, Juhász Istvánné, illetve RÓzsa IbolYa vo-

natkozásában 4 igen szavanatés 1 tartózkodás mellett, elhatározta, hogy a következŐ, akkredÍ-

tált LLL szoptatási tanácsadók számára kiadja az önkéntes szoptatási segítő oklevelet:

kovatikné szabó ]íva

Juhász Istvánné

Rózsa lbolya

Az elnök a hatÁtozatítozata|t követően az elnökségi ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv |ezása: 9 őra 5 5 perckor.

Budapest, 2015. május 30.
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