
M1 Híradó  „Egyre több nőnek van munkája Magyarországon” 

- 29:20-tól 

https://www.mediaklikk.hu/video/hirado-2018-03-08-i-adas-11/ 

 

Híradó.hu „Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és 

ifjúságügyért is felelős államtitkára csütörtökön az Országházban 

tartott nőnapi konferencián a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) és 

a Magyar Női Unió által szervezett rendezvényen kiemelte, a 

nőknek plusz támogatásra van szükségük” 

https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2018/03/08/novak-katalin-a-nok-es-a-ferfiak 

egyenloek-de-nem-egyformak/ 

 

Echo TV Híradó 

- 20.40-től „Örülni kell, hogy Magyarorzágon még lehet Nőnapot ünnepelni 

jelentette ki Novák Katalin a Család és Ifjúságügyért felelős 

Államtitkár”  

https://www.echotv.hu/adasok/2018/03/08/hirado-20-00/6279 

 

HírTV Híradó  

-11.55-től „Puszi jobbról, puszi balról szívélyesen fogadták a családügyi 

államtitkárt a parlament felsőházi termében” 

 https://hirtv.hu/video/202749 

 

HírTV.hu „Örüljünk, hogy egyáltalán még lehet nőnap” Konferenciát 

tartottak a Fidesz vezető politikusai nőnapon Kövér László 

fővédnökségével” 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/oruljunk-hogy-egyaltalan-meg-lehet-nonap-2452323 

 

Kormany.hu „A nők és a férfiak hasonlóak és egyenlőek, de nem egyformák, 

ezért az egyenlőséget és nem az egyformaságot kell hangsúlyozni - 

mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- 

és ifjúságügyért is felelős államtitkára csütörtökön az 

Országházban tartott nőnapi konferencián.” 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-

felelos-allamtitkarsag/hirek/a-nok-es-a-ferfiak-egyenloek-de-nem-

egyformak 
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Család.hu „Közös dolgainkról női szemmel – Nőnapi konferencia a 

parlamentben” 

 

http://www.csalad.hu/2018/03/08/kozos-dolgainkrol-noi-szemmel-nonapi-konferencia-a-

parlamentben 

 

Magyar Hírlap „A nők és a férfiak hasonlóak és egyenlőek, de nem egyformák, 

ezért az egyenlőséget és nem az egyformaságot kell hangsúlyozni - 

mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- 

és ifjúságügyért is felelős államtitkára csütörtökön az 

Országházban tartott nőnapi konferencián.” 

http://magyarhirlap.hu/cikk/112679/A_nok_es_a_ferfiak_egyenloek_de_nem_egyformak 

 

Pesti Srácok „Amilyen a nő, olyan a család, és végső soron a társadalom is” 

https://pestisracok.hu/amilyen-no-olyan-csalad-es-vegso-soron-tarsadalom/ 

 

Mandinder.nemzedek „Novák Katalin: A nők és a férfiak egyenlőek, de nem 

egyformák 

Nőnapi konferenciát tartottak az országházban, ahol Novák 

Katalin a nők szerepéről beszélt.”  

 

http://nemzedek.mandiner.hu/cikk/20180308_novak_katalin_a_nok_es_a_ferfiak_egyenloek_

de_nem_e 

 

Polgár Portál „A nők és a férfiak hasonlóak és egyenlőek, de nem egyformák, 

ezért az egyenlőséget és nem az egyformaságot kell hangsúlyozni – 

mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- 

és ifjúságügyért is felelős államtitkára csütörtökön az 

Országházban tartott nőnapi konferencián.” 

 

http://polgarportal.hu/novak-katalin-nok-es-ferfiak-egyenloek-de-nem-egyformak/ 

 

AC News „NOVÁK KATALIN: A NŐK ÉS A FÉRFIAK EGYENLŐEK, DE 

NEM EGYFORMÁK” 

 
https://acnews.hu/itthon/novak-katalin-a-nok-es-a-ferfiak-egyenloek-de-nem-egyformak/2018-03-

08%2017:05/7500 

 

Tech2   „Katalin Novák: Women and men are equal, but not the same” 

 

https://tech2.org/hungary/katalin-novak-women-and-men-are-equal-but-not-the-same/ 
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