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MNU Ismertetése, 2021 

A Magyar Női Unió Egyesület (MNU) egy 2013-ban indult nonprofit szervezet, mely 17 alapítótaggal 
jött létre Batthyány-Schmidt Margit kezdeményezésére és elnökletével. Küldetésé elsősorban a 
hagyományőrző és egyben értékteremtő női szerepvállalás népszerűsítése a családon belül és tágabb 
környezetükben.  

A szervezet további céljai közé tartozik a nők életminőségének javítása, testi és lelki egészségük 
támogatása, illetve sikeres vállalkozóvá válásuk elősegítése. Az MNU meggyőződése, hogy a 
fenntartható társadalom alapja a szeretet, tisztelet és az egymással való törődés.  

A nemzetközi mintára, hiánypótló szándékkal létrehozott MNU az egyik legjobb példája 
Magyarországon a valódi, a társadalom széles rétegeiben hasznosuló értékteremtésnek, melynek 
fókuszában a vidéken élő családok jövőképének pozitív alakítása áll. Eseményein, programjain keresztül 
ma közel 5000 embert ér el évente. Az MNU szoros együttműködésben dolgozik a Magyar 
Agrárminisztériummal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a Klímapolitikai Intézettel (a Mathias 
Corvinus Collegium részeként).  

Az elmúlt években az MNU számos tevékenysége túlnyúlt az országhatáron, számos európai és 
nemzetközi szervezettel dolgozik együtt: a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatalával, a 
Copa-Cogeca Női Bizottságával, valamint tanácsadói jogosultsággal rendelkezik az ENSZ NGTT 
ülésein. Kiemelten fontos, hogy az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságának (2021: CSW65) 
és a CORD (Crossing Borders with the help of Ambassadors) rendezvényein állandó résztvevő.  

Az MNU kiemelt tevékenységei:  

- évenkénti konferenciák szervezése a Magyar Agrárminisztériummal közösen a vidéki nők 
értékéről 

- három különböző vidéki Család és KarrierPONT alapítása és támogatása Magyarországon 
- vidéki nőkről szóló speciális programok a kétévente megrendezett Országos Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK, 2021. október). 

2021-ben az MNU kiemelt figyelmet fordított a klímaváltozás okozta problémákra. Fontos felismerése, 
miszerint az életszínvonal emelése és az éghajlat védelme nem választható el egymástól - e két tényező 
elválaszthatatlanul összekapcsolódó elkötelezettséget és kötelezettséget jelent. Az elmúlt évek 
tapasztalatai azt bizonyítják, a vidéki nőkben hatalmas potenciál rejlik: képesek gyorsan és rugalmasan 
reagálni az új kihívásokra, emellett tudatában vannak, hogy saját szűkebb és tágabb környezetükön belül 
kiemelkedő szerepet játszanak a környezettudatos viselkedés kialakításában és támogatásában  

A bizonyítékok azt sugallják, hogy a vidéki nők jó helyzetben vannak a változások előmozdítása 
vonatkozásában. Egy friss felmérés (Kopp 2020) szerint a magyar nők 62.8%-a elkötelezett a környezet 
védelme mellett, a magyar gyermekes családok 65.1%-a pedig aktívan törekszik is erre. A jelen és a 
jövő fenntartható társadalma csakis a nők hozzáadott értékének és erejének elimerésével érhető el. 
Fontos, hogy valódi szövetségesként tekintsünk egymásra közös céljaink megvalósításában. Az MNU 
hazai és nemzetközi együttműködései keretében vállalásaink, céljaink közösek: kiemelten támogatjuk a 
környezettudatosságot és a fenntarthatóság elveit képviselő nőket. 


