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Tisztelt Résztvevők, kedves vendégek!  

 

Az éghajlatváltozás, a szélsőséges időjárási jelenségek gyarapodása a világon 

mindenhol érzékelhető, az általuk okozott természeti, gazdasági és társadalmi 

hatások minden embert érintenek. A lakosság életminőségének javításához, az 

egészséges környezethez való alkotmányos jog érvényesítéséhez, a társadalom és 

a gazdaság fejlődéséhez kulcsfontosságú feltételeket jelent a természeti 

erőforrások hosszútávú, fenntartható használata, a környezet minőségének 

javítása, a természeti örökség megőrzése és a környezeti biztonság megerősítése, 

melyek a környezetvédelmi szakterület legfőbb cselekvési területeit képezik. 

Az ENSZ Közgyűlése 2007-es határozatában jelölte meg a mai napot, október 

15-ét, a vidéki nők napjává, melyet 2008-ban ünnepeltek először. A mai nap célja, 

hogy hangsúlyozzuk a vidéki nők hozzájárulását a mezőgazdasági fejlődéshez, a 

vidékfejlesztéshez, valamint szerepüket az élelmiszerbiztonság megteremtésében 

és a vidéki szegénység felszámolásában. A nap küldetése, hogy a vidéki nők 

mindennapi, sokszor láthatatlan munkáját előtérbe helyezze, láthatóvá tegye és 

társadalmi megbecsülését növelje.  

Az Agrárcenzus felmérés adatai alapján az agráriumban egyre növekszik a nők, 

a női vezetők aránya és főként a kisebb településeken jelentős a nők 

gazdaságokban végzett tevékenysége. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

közelmúltbeli konferenciáján elhangzottak alapján hazánkban a gazdaságokban 

dolgozó családtagok 43,6%-a nő. A nők családi gazdálkodásban történő 

részvétele a családok, közösségek erősödését is segítheti, hiszen a nők 

szerepvállalása hozzájárul a család megélhetésének, életszínvonalának 

javításához, ami erősíti a helyben maradásukat is.  

A klímaváltozás minden gazdaságméretben kihívásokat hoz, így egyre nagyobb 

hangsúlyt kapnak az innovatív megoldások alkalmazása. Mi nők sok 

szempontból a férfiaktól eltérő látásmóddal rendelkezünk, így akár a 

mezőgazdaság és vidékfejlesztés témakörében is új ötleteket hozhatunk, mely 



2 

innovációk további lépést jelenthetnek a fenntarthatóság felé. A nők 

tevékenységükkel további dimenziókat is hozzáadhatnak a hagyományos 

gazdálkodási feladatokhoz, többek között e horizontot tágítjak gazdálkodás 

turizmussal történő összekötésével, a közösségi szemléletmóddal vagy éppen a 

termékek közvetlen értékesítésének innovatív megközelítésével. 

Hazánk célja, hogy a vidék megtartó ereje erősödjön és az agrárium 

versenyképessége javuljon. Ennek érdekében a közelmúltban a családi 

gazdaságok megerősítésére került sor egy új törvényi szabályozás és az ehhez 

kapcsolódó adóreform révén. Továbbá, a “Megújuló vidék, megújuló agrárium” 

program a vidék gazdaságának új lábra állítását célozza, hiszen a vidék 

gazdaságának erősítése Magyarország erősítését jelenti. A hazai vidékfejlesztés 

zászlóshajója a Magyar Falu program is, melynek köszönhetően a 

kistelepüléseken élő lakosság egyre szélesebb körét tudjuk támogatni, ami 

hozzájárul ahhoz, hogy a falusi emberek életminősége javuljon. Hasonlóan 

sikeres a falusi családi otthonteremtési kedvezmény, melyet indulása óta 23 ezer 

család igényelt és melynek köszönhetően évtizedek óta üresen álló házakba 

költözik vissza az élet. Mindezen lépések hozzájárulnak a vidéki lakosság, így a 

vidéki nők élethelyzetének javításához is, valamint vonzóbbá teszi a fiatalok 

számára is a letelepedést. Hiszen ahogy Roger Scruton is mondta: a 

környezetvédelemben nem találtak még ki hatékonyabb módszert, mint a 

közösség saját lakóhelye iránti szeretetét. 

E kapcsán szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország elkötelezett a 

klímavédelem és a fenntarthatóság kérdéskörében, ugyanakkor fontos, hogy az 

ambiciózus klímacélok gyors elérése ne vonja maga után az uniós, így a hazai, 

állattenyésztés és növénytermesztés csökkenését. Annak érdekében, hogy 

megőrizhessük az ágazat versenyképességét, fontos hogy megtaláljuk az 

egyensúlyt az élelmiszerellátás biztonsága, a fenntartható erdőgazdálkodás, a 

természetvédelem és a klímacélok között. Amellett kell kiállnunk, hogy 

ösztönözzük a gazdákat a még fenntarthatóbb termelés elérésében. Persze mindig 
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vannak, akik szerint lehetne többet, lehetne gyorsabban. Mi azonban 

konzervatívként azt gondoljuk, hogy jobb megfontoltan folyamatosan előre lépni, 

mint vakmerően egyet előre ugrani és aztán kettőt hátra. Magyarország fontosnak 

tartja a klímaváltozással járó problémák megoldását, de legalább ilyen fontosnak 

tartjuk gazdaságunk fejlődését, a magyar emberek életszínvonalának növelését és 

az ország szuverenitásának megőrzését. Ezért van az, hogy Magyarország azon 

21 ország közt van a világon, akik úgy tudták csökkenteni üvegházhatású gáz 

kibocsátásukat, hogy közben növelni tudták a GDP-jüket. Ezért van az, hogy úgy 

teszünk klímavédelmi vállalásokat, hogy közben meg fogjuk tartani a 

rezsicsökkentés eredményeit is. 

Hiszem, hogy a XXI. század legfontosabb feladata, hogy átálljunk az ökológiai 

és társadalmi szempontokat egyaránt figyelembe vevő fenntartható fejlődés 

pályájára. Célunk továbbra is a tudásalapú, fenntartható és nemzetközi szinten 

versenyképes mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés, a stabil és minőségi 

élelmiszer-előállítás, egyúttal az élhető vidék felvirágoztatásához szükséges 

intézkedések meghozatala, illetve azok támogatása.  

Összefoglalva elmondhatom, hogy az előttünk álló évszázad legégetőbb 

társadalmi, gazdasági és politikai kérdései megoldhatatlanok lesznek a természet 

és az ember viszonyának újraértelmezése nélkül és ebben nekünk, nőknek is ki 

kell vennünk a részünket. 

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


