
 
  

   
SAJTÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS FŐOSZTÁLY 

  

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Az újszülött egész életét meghatározza, ha kizárólag anyatejjel 

táplálják 

 

2020. szeptember 7-én Prof. Dr. Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkár, valamint 

Dr. Beneda Attila, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár jelenlétében megalakult a 

Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által ma létrehozott szervezet minden tevékenysége 

arra irányul, hogy emelkedjen hazánkban az anyatejjel táplált csecsemők száma. „A születést 

követő első 6 hónapban a kizárólagos anyatejes táplálás az újszülött egészségének alapja, egész 

életét meghatározza és az anya-gyermek közötti minél szorosabb kötődést jelenti. A szoptatás 

az anyánál növeli a következő várandóságig várható időt, csökkenti az emlő- és petefészekrák, 

illetve a magas vérnyomás kockázatát”- hangsúlyozta Prof. Dr. Horváth Ildikó, 

egészségügyért felelős államtitkár.  

Dr. Beneda Attila, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár az anyával való közvetlen 

kapcsolat különleges fontosságát az anyatejes gyermekek egészségesebb fejlődésében, egyes 

betegségek kialakulásának megelőzésében és a gyermek nyugodt pszichológiai fejlődésére 

kifejtett hatásában látja. 

A szervezet az Egészségügyi Világszervezet és az Egyesült Nemzetek Szervezete 

Gyermekalapja ajánlása alapján, elsősorban az egészségügyért felelős miniszter tanácsadó, 

javaslattevő és döntés-előkészítő testületeként működik majd.  

A kormány felkérésére a bizottságban képviselteti magát valamennyi olyan szakterület, amely 

komplex módon hatással van a szoptatás sikerességére: tagjai között vannak az anyatejes 

tápláláshoz és a szoptatástámogatáshoz kapcsolódó szakterületeken működő szakmai és civil 

szervezetek által delegált elismert szakértők,  orvosok, védőnők, pszichológusok, szoptatási 

tanácsadók. A bizottság jelenleg 25 taggal kezdi meg munkáját. 

  



A Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság (SZTNB) szakmai tevékenysége a várandósság 

kezdetétől a szoptatás befejezéséig tartó, akár több éves időszakot fogja át a családok 

életében. Munkájuk sikerének kulcsa, hogy az anyatejes táplálást érintő minden terület 

vonatkozásában végbemenjen az az egészségügyi és társadalmi szemléletváltás,  amelynek 

eredménye várhatóan az lesz, hogy a szoptatott újszülöttek számának csökkenése megáll, 

majd növekedésnek indul. 

Néhány évvel ezelőtt a szoptatási arány volt az az egészségügyi mutató, mely tekintetében 

Magyarország nemcsak Európában, hanem világviszonylatban is az élvonalba tartozott. Ez 

azért fontos, mivel évről évre egyre több tudományos eredmény támasztja alá, hogy az 

anyatejjel táplált csecsemők rövid- és hosszútávú egészségelőnye jelentősen nagyobb a 

tápszeres társaikéhoz viszonyítva. 

A szakemberek célja olyan egységes szemléletet közvetítő, támogató, felvilágosító környezet 

kialakítása, ahol az anya döntése alapján érvényesül a kizárólagos szoptatás a csecsemő 6 

hónapos koráig, majd az, folytatódhat akár 2 éves korig vagy azon túl is. 

A már korábban elkezdett Családbarát Szülészeti Program (CSBSZP) számos területen - 

mind céljaiban, mind eszközeiben – összekapcsolódik a Szoptatást Támogató Nemzeti 

Bizottsággal.  

A két párhuzamos program eredményes megvalósítása esetén az SZTNB és a CSBSZP 

nemcsak az egészségügy területén, hanem társadalmi szinten is jelentős szemléletváltást érhet 

el, mely hatékonyan járulhat hozzá a kormány által kitűzött demográfiai helyzet javításához, 

valamint a családok szellemi és testi jóllétének növelésére irányuló nemzetstratégiai célok 

eléréséhez. 

Az SZTNB tagjai és elnöksége tiszteletdíj nélkül, társadalmi munkában látják el a feladataikat. 

Az adminisztratív és titkársági feladatok ellátását az OGYÉI biztosítja, de szakmai 

szempontból az SZTNB az OGYÉI-től függetlenül működik. A bizottság munkáját elnökként 

2020. szeptember 7-től négy évre Dr. Gárdos László neonatológus, gasztroenterológus, a 

Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke vezeti. Az elnök munkáját két elnökhelyettes, 

Gitidiszné Gyetván Krisztina védőnő, IBCLC szoptatási tanácsadó és Dr. Sztahovits Petra 

neonatológus, a Szoptatásért Magyar Egyesület elnöke, valamint a titkárság vezetője, Dr. 

Egerland Mária jogász segíti. 

Budapest, 2020. szeptember 07. 

  

 

 


