
„Nők és a Digitalizáció” Nemzetközi Konferencia 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Előadóink, Kedves Vendégeink, 

Köszöntöm Önöket a Magyar Női Unió nevében, őszinte örömömre szolgál, hogy megtisztelték 

jelenlétükkel konferenciánkat és, hogy témánk; „Nők és a Digitalizáció” ilyen nagy érdeklődésre 

tarthat számot. 

Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek és külön köszöntsem kedves előadóinkat, akik 

munkájukkal, színvonalas beszédeikkel és előadásaikkal emelik konferenciák fényét: 

 Dr. Juhász Anikót, az Agrárminisztérium nevében, az Agrárgazdasági Kutató Intézet 

Főigazgatóját 

 Geert Kits Nieuwenkamp -t  a Holland Királyság Nagykövetségének mezőgazdasági 

tanácsadóját 

 Willemien Koning-Hoeve – t, a Copa Női Bizottságának elnökségi tagját, az LTO Nők és az 

Üzleti Világ elnökét, az Egyesült Nemzetek Közgyűlés Holland Női Képviselőjét 2018-ban 

 Sophie Treinen – t a FAO regionális európai és közép ázsiai képviselőjét  

 Heal Edinát az Egyenlítő Alapítvány alapítóját és vezetőjét, a Google volt magyarországi 

vezetőjét 

 Mészáros Mónika Alízt, az Agro IT Klaszter képviselőjét, az  Intellexi Kft. tulajdonosát 

 Karolien Hupkes -t és Marja Hartman –t, a holland farmer delegáció képviselőit  

 Dr. Ónodi Krisztinát a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság, E-Társadalom, 

Szakosztály vezetőségi tagját 

 Itt szeretném megköszönni az Agrárminisztérium támogatását, mely lehetővé tette, hogy ez a 

konferencia létrejöjjön immár negyedik alkalommal és, hogy biztosították számunkra ezt a 

gyönyörű helyszínt. 

 

És most pár szóban konferenciánk fókuszáról, létjogosultságáról: 

A Földművelésügyi Minisztérium – 2018. május 18-tól már Agrárminisztérium - és a Magyar Női Unió 
eddigi közös és sikeres rendezvényein felbuzdulva, 2018. májusában is folytatjuk hagyományunkat, a 

Nőkkel foglalkozó konferencia sorozatot. 

Küldetésünknek tekintjük, hogy minden olyan információt eljuttassunk Nőtársainkhoz – élőhelytől 
függetlenül -, mely segíti a fejlődést, a tanulást, megkönnyíti a munkavégzést és a vállalkozást, szélesíti 

a lehetőségeket, valamint hozzájárul a Családok életkörülményeinek jobbá tételéhez.   

Az idei év fókuszában a digitalizáció, az agrár – ICT , az agrárinformatikai rendszerek állnak, valamint 

egyéb támogatási lehetőségek is bemutatásra kerülnek. Konferenciánkat színesíti, hogy idén a Holland 

Királyság Nagykövetségének tagjai, valamint egy holland farmer-delegáció is bekapcsolódik a 

programba, megosztva velünk hazai tapasztalataikat. 

Bizonyára mindannyian hallottak már arról, hogy 25 év múlva az állások 47%-a el fog tűnni, 5 éven 

belül, a bankok állásainak 1/3-a meg fog szűnni. Napjainkban is zajlik a technológia forradalma, a 

digitalizáció, hódít az internet és ma már nem csupán utópia, hogy az emberi intelligencia helyét lassan 
átveszi a mesterséges intelligencia. A digitalizáció, mindennapjaink része, nem lehet immár megkerülni, 

kell, hogy beszéljünk róla, a folyamatról és arról, hogy ennek a megállíthatatlan folyamatnak milyen 

előnyei és milyen hátrányai vannak.  



A következőkben szeretném megközelíteni a Nők és a digitalizáció témát személyes tapasztalataim 

alapján, mit jelent számomra, Nőként a digitalizáció és hogyan alkalmazom ezt a minden napjaimban. 

Ez cseppet sem öncélú, kiemelten fontosnak tartom, hogy személyes tapasztalatainkat, jó 
gyakorlatainkat megosszuk egymással, hiszen a legtöbbet ebből tanulhatunk, valamint a digitalizáció 

vívmányai közé tartozik a rendkívül gyors tudásmegosztás is. Ezt teszem most én is, bár élőszóban… 

 Családanyaként már rendelkezésemre áll egy olyan applikáció, melynek segítségével láthatom, 

hogy a gyermekeim éppen merre járnak. Természetesen, nem ellenőrizni szeretném Őket, - a 
gyermekeim már nagyok, 20-21 és 26 évesek – szeretném megőrizni a személyes 

szabadságukat, de mióta rendszeresek a világban a terrortámadások, megnyugtató számomra, 

hogy tudom, mikor, merre találom őket. 

 Háziasszonyként: természetesen nekem is van ilyen szerepem, lehetőségem van arra, hogy 
beprogramozzam előre a mosást, az öntözőrendszert, távolról programozzam a fűtést stb-stb. 

 A Magyar Női Unió vezetőjeként a digitalizáció lehetővé teszi számomra, hogy: 

A munkatársaim - ők is családanyák - részére atipikus foglalkoztatási lehetőségeket nyújtsak. 

Értem, ez alatt, hogyha a gyerekek betegsége vagy egyéb családi/iskolai/óvodai elfoglaltságok 
miatt nem is tudnak fizikailag jelen lenni az irodában, a „Felhők”/tárhelyek segítségével 

otthonról ugyanúgy tudnak dolgozni (home office). 

 Gazdálkodó nőként a növénytermesztésben is tudom alkalmazni a digitalizáció vívmányait, 

gépesített és digitalizált, öntözőberendezésekkel. Bár nekünk nincs ilyen, de léteznek ma már 

gps vezérelt kombájnok, aratógépek. Az aratógépek, ember nélkül, műholdak által vezérelve 
haladnak a sorokon, akár centiméter pontossággal. 

A Magyar Női Unió Egyesület és a digitalizáció 

Szintén fontosak a szervezet életében, és számomra is, a nemzetközi kapcsolatok. 

Hiszem, hogy a Nők felemelésének kérdése nem csupán hazai szintű, hanem 

országunkat és törekvéseinket nemzetközi szinten is képviselni kell – nap, mint nap 
ezen is dolgozunk. Nagy segítség ehhez, hogy a nemzetközi szervezetekkel és 

képviselőikkel, e-mailek, telefonkonferenciák stb-stb. segítségével kapcsolatot tudunk 

tartani. 

A Magyar Női Unió, mint digitális híd a vidéki és városi hölgyek között. 

Az informatikai fejlesztések a földrajzi távolságok mellett az egyéni, kulturális és 

települési közösségek, generációk közötti határok lebontásában is segítenek. 

A hölgyek a mindennapokban a családok, szűkebb közösségük ellátásával erősítik az 
ország összetartását, s a digitális eszközökkel, azok okos használatával egyenként is 

segítenek egy országos hálózat kialakításában, fenntartásában. 

A vidéki és városi nők közösen a globalizáció virtuális világában a valódi életben 
hasznos értékek átörökítésében, jó példák átadásával segíthetik egymást, s hidat 

teremthetnek a különböző generációk között az informatikai eszközök tudatos 
használatával. 

Egy nemzet életben maradásának kulcsa, milyen gyorsan ismeri fel az egyéni 
kezdeményezések alapján például a nők, a családok számára fontos témákat és milyen 

gyorsan tud a civil társadalom önszerveződéssel és a digitális eszközök segítségével 
azokra konkrét választ és programot nyújtani. 



Az MNU tapasztalatai révén ebben már gyakorlati eredményeket tud felmutatni, s ezért 
hatékonyan segítheti munkájával az állam társadalomszervezési és fejlesztési 

elképzeléseit is, kiemelten a nők elérésével, erősítésével, a hölgyekkel történő 
megállapodás megkötésével, s az interaktív kommunikációs hálózatkialakításával és 

folyamatos működtetésével. 

Az egyéni példák, a személyes kapcsolati hálók őszinte légkört teremtenek az 
információk és a kérdések megosztásában, s a tabu témák vagy rossz gyakorlatok 
értékes irányba történő átalakításában 

Nézzük most, hogy hazánkban hogyan alakul a digitalizáció sorsa, milyen kezdeményezések mentén 
beszélhetünk digitális Magyarországról. Itt szeretnék szólni pár mondatban a Digitális Magyarország 

programról. 

A Digitális Magyarország küldetése, hogy az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások pozitív 

lendületet adjanak a versenyképességnek. a fenntartható gazdasági növekedésnek, a foglalkoztatásnak 

és a társadalmi esélyegyenlőségnek. 

Célja, hogy beavatkozásai révén, növekedjen és minőségileg javuljon az állampolgárok és a 

vállalkozások elektronikus szolgáltatásokhoz hozzáférési lehetősége (megfelelő eszközrendszer 

hálózati infrastruktúra biztosításával, intelligens megoldásokkal, elektronikus szolgáltatások 

nyújtásával stb.) 

A DM olyan integrált megközelítést alkalmazó komplex fejlesztési program, amely képes a helyi 

közösségek egyéni igényeinek kiszolgálására is. 

A DM főbb céljai: 

 szupergyors internet elérhetővé tétele 

 a helyi közösségek, valamint a teljes magyar közösség összetartozásának erősítése a digitális 

technológia révén 
 az állam által nyújtott szolgáltatások fejlődése 

 az ország versenyképességének növelése a digitális szolgáltatások, valamint a digitális 

készségek terjedésének elősegítése által 

 a digitális infokommunikációs alkalmazások révén az életminőség javítása minden 

élethelyzetben. 

A  program 4 fő pilléren nyugszik: 

Első pillér: Szupergyors internet 

Második pillér: Digitális közösség és gazdaság 

Harmadik pillér: E-közszolgáltatások 

Negyedik pillér: Digitális készségek 

A digitális készségek fejlesztése kulcsszerepet játszik a másik három pillér eredményeinek 

hasznosulásában. A digitális írástudás kulcsfontosságú készségnek számít foglalkoztatottság 

szempontjából is, így a programban résztvevő állampolgárok munkaerőpiaci helyzete jelentősen javul. 

Végezetül, de cseppet sem utolsó sorban zárógondolataim a témával kapcsolatban.  



„Hisszük, hogy felhasználva a nemzet és a föld adottságait, valamint az itt élő emberek erőforrásait és 

tudását, egy jobb és élhetőbb jövőt építhetünk. Hisszük továbbá, hogy amennyiben mi Nők is 

bekapcsolódunk a digitalizációs fejlődésbe, olyan kulcsot tudunk adni magunk és gyermekeink kezébe, 

mely hozzájárul a családjaink, ezáltal nemzetünk és egész Európa biztos alapokon nyugvó építésébe. 

Mindannyian tudjuk, hogy a fejlődést megállítani nem lehet, és nem is szabad. A digitalizáció 

aspektusából nézve, a világ egészen más volt még nagyszüleink, szüleink korában, gyermekkorunkban. 

Akkoriban a rádió, később a televízió térhódítása számított a technikai fejlődés csúcsának. Még akkor 

is, ha a tv-ben hétfőnként nem volt adás és két csatornát nézhettünk mindössze. Ma már két-három éves 

kisgyerekek vígan kezelik a tabletet és választják ki a youtube-ról az általuk éppen kedvelt rajzfilmeket.  

Hangsúlyozom még egyszer, a fejlődést megállítani nem lehet és nem is szabad, a mi feladatunk - akik 

éltünk a digitalizációtól mentes világban, - hogy a szüleinktől, nagyszüleinktől kapott örök értékeket, 

hitet, reményt, szeretet, a valódi – és nem csupán virtuális - közösségek megtartó erejét, Nőkként, 

Családanyákként átadjuk gyermekeinknek, a jövő generációjának. Így együtt, múlt jelen és jövő, 

digitalizáció és örök értékek összefonódásával lehet teljes eljövendő világunk. 

Most pedig átadom a szót, Víg Dénesnek, konferenciánk moderátorának, az MNU pártoló tagjának, a 

Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. stratégiai igazgatóságának a nemzetközi projektekért felelős 

személyének. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 

Budapest, 2018. május 23. 

 

Batthyány - Schmidt Margit 

         elnök 

    Magyar Női Unió 

 


