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II. Szöveges beszámoló
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség tevékenységéről

A szervezet bemutatása
1. A szövetség neve: Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
2. A szövetség rövid neve: „Női Érdek” Szövetség
3. A szövetség angol neve: Hungarian Women’s Lobby
4. A szövetség székhelye: 1088 Budapest, Gutenberg tér 3.
5. A szövetség országos szervezet, működési területe a Magyar Köztársaság területe.

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség alapszabálya szerint a következő közhasznú és más célok
érdekében tevékenykedik:
1. A nemek közötti egyenlőség előmozdítása, teljes körű megvalósulása a magyar társadalomban,
2. A nők egyenlő bánásmóddal kapcsolatos érdekeinek egyeztetése, képviselete és érvényesítése,
3. A jogalkotás különböző szintjeinek (törvénytervezetek, jogszabályok, rendeletek, határozatok) és ezek
végrehajtásának figyelemmel kísérése, véleményezése és az ezekkel kapcsolatos fellépés,
4. a nők szociális segítése önbizalmuk, életesélyeik növelése és életminőségük javítása céljából,
5. fellépés a nőkkel szembeni diszkrimináció minden formája ellen,
6. fellépés a nők elleni erőszak minden formájának tilalmáért,
7. a nők segítése abban, hogy élni tudjanak emberi jogaikkal a társadalmi élet minden területén,
a törvényhozástól a törvények megvalósításáig a magán- és a közszférában egyaránt,
8. társadalmi háttér teremtése és támogatás nyújtása a nőkkel szembeni mindenféle hátrányos
megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló ENSZ Egyezményben (CEDAW) és annak Kiegészítő
Jegyzőkönyveiben (Optional Protocols), valamint a Nők IV. (pekingi) Világkonferenciájának
vonatkozó direktíváiban és Akcióplatformjában, az Európai Unió ajánlásaiban és direktíváiban, az
Európai Szociális Kartában, valamint egyéb, a nők jogairól szóló nemzetközi egyezményekben és
ajánlásokban megfogalmazott célok, ajánlások és direktívák hazai megvalósításához,
9. a nők paritásos, átmenetileg 30%-os arányának elősegítése a döntéshozatal minden lehetséges szintjén,
pozitív diszkriminációs intézkedések kezdeményezése,
10. a sokszoros diszkriminációt elszenvedő nők igényeinek és szempontjainak, szükségleteinek és
terveinek figyelembevétele, beilleszkedésük segítése ide értve
• a különböző életkorú,
• a különböző rasszbéli,
• a különböző etnikumú,
• a különböző vallású,
• a különböző lakóhelyű,
• a különböző szexuális orientációjú,
• a menekült,
• a Magyarországon élő, külföldi származású,
• illetve a fogyatékkal élő nőket
legyenek azok bármely életszakaszukban,
11. a nők otthoni-anyai munkajövedelmet és nyugdíjellátást nyújtó elismertetése,
12. konzultatív kapcsolattartás a mindenkori magyar kormánnyal és igazgatási szervezetével a gender
mainstreaming általános megvalósítása érdekében,
13. kapcsolatok felvétele, illetve bővítése a hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel,
a határon túli magyar nőszervezetekkel való kapcsolatfelvétel a cél szerinti működés kiterjesztésére,
14. a tagság képviselete nemzetközi fórumokon,
15. tájékoztatás az Európai Unióban és Magyarországon hozott törvények, valamint ezek alkalmazásának
azon elemeiről, amelyek hatással vannak a nők életére, ezen belül a nők és a férfiak közötti egyenlőség
megvalósítására stb.

A cél szerinti tevékenység megvalósítása során a beszámolási időszakban a következő eredmények
születtek:
A „Női Érdek” Szövetség aktívan kivette részét ernyőszervezetünk, az Európai Női Lobbi (EWL,
www.womenlobby.org) 50/50 kampányából, melynek célja az volt, hogy reprezentatívabbá váljon a
nemek szempontjából az EU választási lista, a bizottság összetétele, és más, magas EU pozíciók betöltése.
A kampány során készült kampány leveleket magyarra fordítottuk, és közvetlenül eljuttattuk az illetékes
döntéshozókhoz, valamint széles körben terjesztettük a nők jogai, a nők demokratikus képviselete iránt
érdeklődők körében, biztatva őket arra, hogy szintén írjanak a döntéshozóknak, magánszemélyként,
szervezetként egyaránt.
Részt vettünk az EWL pártprogram és pártlista kutatásában, mely a listák nemek szerinti összetételét,
valamint az egyes pártok EU-s nőprogramját (vagy annak hiányát) vizsgálta.
A Európai Női Lobbi tagjaként különféle adminisztratív tevékenységeket végeztünk, a Női Érdek
képviselői részt vettek elnökségi megbeszéléseken, lobbi-tevékenységeket végeztünk, széles körben
terjesztettük az EWL lobbitémáit.
A Női Érdek több pályázatot nyújtott be az év során, ezek közül sikeresek voltak a Nemzeti Civil
Alaphoz működési támogatásra (200e Ft) és az Európai Női Akadémia rendezvénysorozatára (1.2m Ft)
benyújtott pályázat. Elutasították a Norvég Alaphoz gender budgeting témában írt pályázatunkat. Az
NCA-hoz benyújtott további 3 pályázatunkat elutasították. Az UNIFEM-hez benyújtandó pályázat a
kormányzati együttműködés hiányában meghiúsult.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Nők a politikában” munkacsoport tagjaként a szövetség részt
vett a munkacsoport „A női kvóta Magyarországon – a 2007-es év politikai vitája” c. kiadványának
népszerűsítését célzó országos körúton. A munkacsoportban vezető szerepet játszottak a Szövetség
képviselői egy 2010 februárjában a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által megrendezésre kerülő
konferencia (A választók neme, http://www.noierdek.hu/noierdek/node/28) előkészítésében, melyen az
Európai Női Lobbi jelenlegi elnöke fog előadást tartani.
A Szövetségen belül, és más szervezetekkel folytatott egyeztetés után nyilatkozatot adtunk ki
(http://www.noierdek.hu/noierdek/node/15) a GYED tervezett lerövidítése ellen, melynek
eredményeképp a szövegezésért felelős minisztérium két alkalommal szakmai konzultációra hívta a
Szövetség szakértőit.
Áprilisban a Női Érdek és több tagszervezet standdal vett részt az Unifem Magyarország és az AVON
„Mondj nemet az erőszakra” rendezvényén.
Áprilisban a médiában álláspontot jelentettünk meg a konzervatív média gender mainstreaming elleni
támadásával szemben (Gabrielle Kuby könyve kapcsán).
Május 16-án „Válságkezelés női szemmel” címmel - kerekasztal beszélgetésen vettünk részt a Budapesti
Esélyek Háza szervezésében. A rendezvény a Női Érdek Szövetség javaslatára jött létre, és több
szempontból (nők emberi jogai, környezetvédelem) járta körül a válságkezelés kérdését. A kerekasztal
résztvevői voltak a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, a SEED Alapítvány munkatársa, Tamás
Gáspár Miklós, Molnár György (MTA, a Remény Bank közgazdásza), és Betlen Anna, MONA. A
kerekasztalt a Női Érdek képviselője moderálta.
Májusban Brüsszelben a Női Érdek képviselője részt vett a Bizottság által szervezett „Nők és a válság”
című konferencián.

Kormányzati szintű gender mainstreaming képzés megvalósításában vett részt a Szövetség az SZMM
megbízásából, államigazgatási szakembereknek számos minisztériumban. A képzési tervet, a képzéshez
kapcsolódó tankönyvet és munkafüzeteket a Női Érdek tagszervezeteinek tagjai/munkatársai készítették,
valamint ők tartották a képzéseket is.
Több tagszervezet, és a Szövetség maga is rendelkezik delegálttal a Nők és Férfiak Társadalmi
Egyenlősége Tanácsban, ahol mind a nők, mind a női civil szervezetek érdekeit képviseljük. A Női Érdek
fontos szerepet játszott abban, hogy a tanács civil oldala több éves szünet után ismét demokratikusan, a
Tanácsot életre hívó jogszabály szellemében került megválasztásra.
Júliusban felvettük a kapcsolatot roma női civil szervezetek képviselőivel, szakértőkkel és az SZMM
tisztségviselőivel Magyarország 2011-es EU-s elnöksége alatti lehetséges együttműködéssel kapcsolatban
a roma nők helyzetét érintő témákban.
Sikeresen jelöltük két tagszervezetünk képviselőjét, Zentai Violát (MONA Alapítvány) tagnak és Kuszing
Gábort (Patent Egyesület) póttagnak az Európai Unió Gender Intézetének tanácsadó testületébe.
Szeptembertől novemberig részt vettünk az Európai Női Lobbi „Top Jobs” kampányában az anyagok
lefordításával, internetes terjesztésével, az európai parlamenti képviselőknek nyílt levél eljuttatásával.
A szövetség októberben levelet intézett a szociális és munkaügyi miniszterhez azzal a kéréssel, hogy
ismertesse velünk a kormány hivatalos álláspontját a CEDAW Egyezmény (Egyezmény a nőkkel
szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról) magyarországi
végrehajtásával kapcsolatban. Az egyezmény 1982 óta a magyar jog része, melynek végrehajtása a
magyar államra nézve kötelező (választ december végén kaptunk, a levél további felhasználása 2010-ben
történik meg).
Novemberben a Női Érdek képviselője részt vett az Isztambulban tartott „Workshop for Women's Rights
Advocates to Celebrate 30th CEDAW Anniversary” című rendezvényen.
November 11-én a Női Érdek, önkéntesek bevonásával részt vett az 5 évenként megrendezett, az országos
híreket gender szempontból megközelítő Nemzetközi Médiafigyelő Projektben (Global Media Monitoring
Project – www.whomakesthenews.org).
Novemberben a REGINA Alapítvány a Női Érdek tagszervezeteként felvette a kapcsolatot női civil
szervezetekkel magyarországi Anyaközpontok létrehozására irányuló lehetséges együttműködésről.
Lezajlott a hat alkalomból álló, az NCA által támogatott Európai Női Akadémia (ENA) elnevezésű
műhelysorozat első rendezvénye. A rendezvénysorozat hat, a nők emberi jogait, a nemek egyenlőségét
érintő témát jár körbe, vezető kutatók, fiatal kutatók, valamint a területen aktív civil szervezetek és a
hallgatóság bevonásával.

2009. évben realizált bevételek
(1000 ft-ra kerekítve)

1. Közhasznú tevékenység bevételének részletezése
2. Támogatások, egyéb bevételek:
•
•
•
•
•

A szövetség önkormányzattól támogatásban nem részesült
A szövetség költségvetési támogatásban részesült, (NCA).
Egyéb bevételek
Tagdíjbevételek
Lekötött betét ill.folyószámlán elszámolt kamat

30 000.- Ft
400 000.- Ft
100 000.- Ft
1000.- Ft

2008. évben realizált kiadások
(1000 ft-ra kerekítve)
1.
•
•
•
•
•

Működési jellegű kiadások
Anyagköltség
Tagdíj
Értékcsökkenés
Személyi jellegű kifiz.
Egyéb ktg (bankktsg.)
2.

Nem volt ilyen.

19 000 Ft
356 000 Ft
--6000 Ft
17 000 Ft

A szövetség által nyújtott támogatások (célszervezetek felsorolásával)

Költségvetési támogatás felhasználása
2009. évben NCA-tól működési támogatásként NCA-ORSZ-09-1050 sorszámon 200 000 Ft-ot nyertünk,
melyből 24 000 Ft-ot használtunk fel a projektidőszak 2009-re eső részében, a maradék 2010-ben került
felhasználásra. 2009-ben postaköltségeink fedezésére, banki költségekre, nyomtatványok, irodaszerek
vásárlásra fordítottuk a fenti összeget. 2009 őszén NCA-DP-09-A-0205 sorszámon 1 200 000 Ft-ot
nyertünk az Európai Női Akadémia megvalósítására. Az akadémia 2009 legvégén indult be, ezért, és
mivel az NCA csak 2010 május elején utalta át az összeget, 2009-ben nem használtunk fel belőle.
Egyéb költségvetési forrásból származó támogatásban a Szövetség nem részesült.
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
A Szövetség 2009-ben a fent felsorolt források egyikéből sem részesült támogatásban.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Egyesület vezető tisztségviselők nem részesültek munkabérben, sem más juttatásban.
Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség tartalékkal (vagyonnal) nem rendelkezik.
Cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk 2009-ben nem nyújtott cél szerinti juttatást, e soron nem történtek kifizetések.

A beszámolót az éves közgyűlés 2010. július 17-én elfogadta.
Budapest, 2010. július 17.
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