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Vidéki Nők Nemzetközi Napja (2017. október 16-17. Debrecen) 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Engedjék meg, hogy előadásom elején tolmácsoljam Gulyás Andrea 

asszonynak, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 

szívélyes üdvözletét és jókívánságait a Magyar Női Unió elnökének és 

elnökségének ahhoz, hogy a vidéki nők nemzetközi napja alkalmából ebben az 

évben is felvállalta ennek a konferenciának a megrendezését. Nagyon fontosnak 

tartjuk a vidéken élő nőkre és családokra való figyelem felhívását, hiszen a 

mezőgazdasággal foglalkozó nők és férfiak, családok teremtik meg a 

mindennapi asztalunkra kerülő élelmiszereket. Élelmiszerek nélkül pedig nincs 

élet!  

Továbbá a tárca képviseletében elmondhatom, hogy kiemelten fontosnak tartom 

az ENSZ  Élelmezési Világnapját, mivel  a mindenkit érintő súlyos környezeti 

és élelmezési problémákra ezen esemény kapcsán is felhívjuk a figyelmet.   

 

A Föld népessége 1950-ben még 2,5 milliárd volt, mára pedig már elérte a 7,6 

milliárd főt. Erre a népességrobbanásra nem voltunk felkészülve, ekkora 

embertömeg eltartása hatalmas mennyiségű erőforrás felhasználásával jár. A 

világ természetes ökológiai eltartó képessége azonban véges. Ez a felismerés 

hozta létre a fenntartható fejlődés gondolatát, amely kielégíti a jelenlegi 

szükségleteket, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációját a szükségleteik 

hozzáféréséhez.  

 

A fenntartható fejlődés és a vidékfejlesztés összefüggéseit vizsgálva 

megállapítható, hogy a mezőgazdaságnak központi szerepe van a fenntartható 



fejlődésben. A termelékenység fokozásával le kell győznünk az éhezést, vissza 

kell szorítanunk a szegénységet, meg kell óvnunk környezetünket a természetes 

erőforrások fenntartásával. A XXI. században a felelős, fenntartható 

gazdálkodás, a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése egymástól elválaszthatatlan, 

egyre inkább felértékelődő, nagy jelentőségű feladatunk. 

 

A magyar agrárium és vidék számára csak olyan mezőgazdálkodás hozhat sikert, 

amely úgy állít elő GMO-mentes,  egészséges és biztonságos élelmiszereket, hogy 

közben megőrzi a talajokat, az ivóvízbázisainkat, felszíni vizeinket, az élővilágot, a 

tájat és benne az embert, közösségeit és kultúráját, közvetlenül vagy a ráépülő 

tevékenységek révén munkát, megélhetést biztosítva a vidéki népesség lehető 

legnagyobb hányada számára. E feladatok teljesítésére a családi gazdaságok 

alkalmasak. Ez a modell biztosítja a foglalkoztatási, minőségi termelési és környezeti 

teljesítményeket, amelyek az egész társadalom számára és a vidék hosszú távú 

megmaradása szempontjából egyaránt létfontosságúak.  

 

A mezőgazdasági magángazdaságok egyik legfontosabb jellemzője, hogy 

családi alapon szerveződnek es alapvetően a család munkaerejére építenek. 

Ezért is kell azon munkálkodnunk, hogy a Kárpát-medencében előtérbe kerüljön 

a család intézménye, megerősödjön és mintát mutasson az újabb generációk 

számára. A szinte kizárólag mezőgazdaságból élő családoknak az elmúlt 

évtizedekben új kihívásokkal kellett szembenézniük, amelyek megváltoztatták a 

családon belüli munkamegosztás szerkezetét is. Mindezek a feladatok 

elképzelhetetlenek a nők mezőgazdasági bevonása és aktív támogatása nélkül.   

 

Már a kezdetektől fogva végeznek a nők is mezőgazdasági munkát. Kezdetben 

a növények gyűjtögetése, majd a földművelés volt a jellemző tevékenységük, 

aztán az öröklési jog valamelyest hátráltatta őket, kiszolgáltatottabb létbe 

kerültek. Ennek ellenére a hagyományos társadalomban a család gazdálkodási 



közösséget is alkotott. A nő inkább volt partnere a férfinak, a család 

létfenntartásához való hozzájárulását sokkal inkább egyenrangúnak tekintették, 

mint a modernizálódó világban. Az 50-es évek elejétől azonban „csak” a 

valamilyen munkaviszonyban álló, dolgozó nő minősült a társadalom hasznos 

tagjának. Mindez a paraszti társadalomban ellentétes volt a hagyományosan 

családcentrikus női szerepfelfogással, a családon belüli munkamegosztás 

rendjével és az ehhez kapcsolódó értékekkel. A mezőgazdaság 

kollektivizálásának két hulláma megbontotta a családok korábbi gazdasági 

egységét és a nők kikerültek a családi gazdaságokból a munkaerőpiacra. 

Felbomlott a hagyományos gazdálkodó családi egység. 

 

A rendszerváltást követően a nők családon belül végzett munkája új feladatokkal 

bővült, amely hatással volt a nők családon belüli szerepeire is. A 

háztartásvezetésen és gyermeknevelésen túl a gazdaság munkájába újra 

bekapcsolódtak az asszonyok. Napjainkban elmondható, hogy nő az arányuk az 

ágazatban. Munkájuk elengedhetetlen nem csupán a háztáji gazdálkodásban, 

hanem a vidéki gazdaságokban is, valamint az egész nemzeti gazdaság 

működéséhez is nagyban hozzájárulnak.  

 

A magyar népesség körülbelül 50%-a él vidéken, vidékies településeken. Ez a 

tendencia tovább erősödhet, hisz a vidéki népesség arányának növekedése eléri 

az évi 0,7%-ot. A külhoni magyarság vonatkozásában a vidéken élők aránya 

eléri a 70%-ot, melyből 40%-uk részben, vagy egészben közvetlenül a 

mezőgazdaságból szerzi jövedelmét. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 

2015-ben a munkaerő-felmérés alapján a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 

száma meghaladta a 203 ezer főt, számuk 2016-ban pedig már elérte a 217 ezret, 

6,8%-kal többet az előző évinél. A foglalkoztatottak 24%-a nő, 76%-a férfi az 

ágazatban. 2016-ban 9 ezer gazdasági szervezet, valamint 416 ezer egyéni 

gazdaság folytatott mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon. Míg a 



szervezetek száma 2016-ra 11%-kal nőtt, addig az egyéni gazdaságok száma 

12%-kal csökkent 2013-hoz képest, ami a tőke, valamint a szakértelem 

hiányával, és a kedvezőtlen gazdaságszerkezettel állt összefüggésben. A 

legfrissebb adatok szerint a gazdaságvezetők többsége férfi, a nők aránya 7,6 

százalék. Az asszonyok a gazdaság növekvő munkaigényéhez alkalmazkodva, a 

gazdaság bővítése érdekében otthagyták kereső foglalkozásukat és eltartottként, 

vagy segítő családtagként a gazdaságban dolgoznak. Az önálló gazdálkodókra 

vonatkozóan tehát egyértelműen elmondható, hogy, esetükben a gazdasági 

növekedés fő forrását a feleségek gazdálkodásba való intenzív bekapcsolódása 

jelentette. 

 

Napjainkban a társadalmi átalakulással megváltozik a nők szerepe a vidék 

társadalmában. Lehetőségeik szélesedésével újraértékelődik helyük a családban 

és a gazdasági életben egyaránt. Az asszonyok a gazdaságban kulturális 

tőkéjüket, szakmai ismereteiket kamatoztatják, ők végzik részben vagy teljes 

egészében a vállalkozásban az ügyintézést, az értékesítést, valamint a külső 

kapcsolattartást. A nők gazdasági tevékenysége kevésbé látványos, de ezek a 

tevékenységek lehetőséget adhatnak számukra a döntéshozatali pozíciójuk 

kiterjesztésére a háztartásban, a családban, és a gazdaságban. A gazdasági élet 

legalsó szintjén tehát a nők központi és különleges szerepet játszanak a gazdaság 

túlélésében. Jelenleg a gazdaságvezetésben szerepet betöltő nők az idősebb 

korosztályból kerülnek ki annak ellenére, hogy az idősebb női korosztály 

jelentős része leginkább jövedelemkiegészítő mezőgazdasági termelést végez. 

Statisztikai adatok szerint kisebbségben vannak azok a női gazdálkodók, akik a 

versenyszerű gazdálkodásban vesznek részt.  

 

Ezért kiemelten fontosnak tartom a generációváltást, a fiatalabb korosztály 

bevonását az ágazatba. Új generációk kineveléséhez a fiatalok oktatása, 

képzése, agrárszakoktatásba beemelése a feladatunk. Jelenleg tárcánk irányítása 



alatt számtalan mezőgazdasági hiányszakma oktatása zajlik, melyben feladatunk 

az agrárképzés vonzóvá tétele. S úgy látom, hogy ezen a téren jelentős sikereket 

értünk el. Az agrárképzés az a terület, amely a kiöregedő gazdatársadalom 

megmaradása, a generációváltás, összességében pedig a magyarság szülőföldön 

maradásának szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Ez Kárpát-medencei 

szintű feladatunk!  

A szakképzési és tájékoztatási tevékenységek pedig elengedhetetlenek ahhoz, 

hogy az agrárágazatban dolgozók szaktudása növekedjen, a versenyképességük 

és gazdálkodásuk fenntarthatósága javuljon. Továbbképzések szükségesek a 

naprakész információk megszerzéséhez, amelyek segítségével fokozni tudják a 

piaci versenyképességet. Továbbá cél, hogy az ágazatban dolgozók jobban meg 

tudjanak felelni a környezettudatos, fenntartható gazdálkodás követelményeinek, 

valamint hatékonyabban, és szabályszerűen fel tudják használni az elnyert 

támogatásokat. 

 

A nők gazdasági szerepvállalásának növelését is kiemelt feladatnak tekintem. 

A történelmi visszatekintés és a nők gazdálkodásban betöltött jelenlegi helyzete 

is jól mutatja szerepük megerősítésének fontosságát. Ehhez a vidéki nőket be 

kell vonni a gazdaság, ezen belül is elsősorban a mezőgazdaság döntéshozatali 

mechanizmusaiba. Erre nagyon jó példát mutat tárcánk, hiszen az egyik 

legjelentősebb területért – a gazdálkodásért Gulyás Andrea államtitkár asszony 

személyében egy nő felel. S itt említeném meg, hogy rajta kívül még két 

helyettes államtitkár asszony van a minisztérium felső vezetői között, Szele – 

Király Andrea és Tóth Katalin személyében. Az utóbbi Tóth Katalin helyettes 

államtitkár asszony az én főnököm, a tárcánál a nemzetközi és Kárpát-medencei 

kapcsolatokért felel. 

Visszatérve az alapgondolathoz az elsődleges cél pedig nem feltétlenül az, hogy 

a női gazdálkodók aránya jelentősen megnőjön, vagy megforduljon a nők és 

férfiak jelenlegi aránya. A legnagyobb kihívás megteremteni az esélyeit annak, 



hogy a mezőgazdaságban történő aktív részvétel a nők számára ne jelentsen 

szerepvesztést a családon belül, meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a 

férfiak és nők hasonló esélyekkel induljanak a szakmában. 

 

A Magyar Női Unió által 3. alkalommal megrendezett Vidéki Nők Nemzetközi 

Napja rendezvénynek kezdetektől fogva a résztvevője vagyok, mint az egyesület 

alelnöke is. Úgy vélem, van létjogosultsága az ilyen rendezvényeknek, hiszen 

fontos, hogy kifejezetten a nőket is megszólítsuk a mezőgazdaságban, az 

élelmiszer előállításban, találkozási és tapasztalatszerzési lehetőséget 

biztosítsunk számukra, megerősítsük egymást munkánkban, hogy mindannyian 

elhiggyük, helyünk van az agrárium élvonalában. Merjünk megjelenni a 

döntéshozó és szakmai szervezetekben is, hiszen az érdekérvényesítés 

megítélésünk változásának kulcsa.  

Kívánom, hogy a konferencián hallott ismereteket használják munkájuk során, a 

magunk és gyermekeink hasznára fordítsák és legyenek bátrak és 

kezdeményezőek! 

S engedjék meg, hogy záró gondolatként idézzem Balázs Ferenc Rög alatt című 

művében írt gondolatokat: 

„A hegy oldalában, a folyó partján, a völgy szájában meghúzódó falu a helyes 

arányú élet! Hegyek, erdők, rétek, szántóföldek, levegő, levegő és házak, 

emberek! Együtt van mind, aki ismerheti egymást és együtt élnek mind a föld 

hátán, az Isten tenyerén. Művészet, tudomány fejlődhetik köztük. De a föld 

emlőjéről soha le nem szakítják magukat. Túrják a földet és vetik a magot. Érzik 

a növekedést. Élik a mindenség életét.” 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 

 


