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Sajtóközlemény 

 

AZ ENSZ CSW66 ajánlásával összhangban tart konferenciát az Agrárminisztériumban  

a Magyar Női Unió a Vidéki Nők Nemzetközi Napja alkalmából 

 

2021. október 15. – Az ENSZ Vidéki Nők Nemzetközi napja alkalmából idén hetedik alkalommal tart 

nemzetközi konferenciát a Magyar Női Unió Egyesülete (MNU) az Agrármininisztériumban. A rendezvény 

kiemelt témája az ENSZ CSW66 ajánlásában megfogalmazott klímapolitika és a nők hozzáadott értéke. A 

FAO, a COPA-COGECA nemzetközi szervezetek képviselői mellett többek között az Agrárminisztérium, 

a KDNP és a KINCS meghívott szakértői a fenntarthatóság, a digitális- és élelmiszer biztonság kihívásait és 

lehetőségeit állítják reflektorfénybe. Emellett szakmai előadások és kerekasztal-beszélgetések keretében a 

hazánkban és a Kárpát-medencében élő nők támogatásának lehetséges megoldásai is napirendre kerülnek.  

A helyszínen bejelentésre kerül a magyarországi női gazdálkodók számára induló TalentA oktatási és 

támogatási program, melynek kezdeményezője és koordinálója a Corteva Agriscience, nemzetközi 

mezőgazdasági vállalat, a Magyar Női Unió Egyesület partneri és koordináló szerepben vesz részt. 

 

Az MNU hagyományőrző jelleggel rendezi meg idén hetedik alkalommal az ENSZ Vidéki Nők Nemzetközi 

Napján vidéki nőknek szóló szakmai konferenciáját. Az elmúlt hat év vidéki nagyvárosokban (Kecskeméten, 

Harkányban, Debrecenben, Kalocsán, Tolnán, Nyugat-Nógrádban) megrendezett konferenciái után idén Budapest 

a helyszín, a téma pedig az agráriumban tevékenykedő nők előtt álló kihívások és lehetőségek.  

 

Az Agrárminisztériumban tartott rendezvényen a hazai kormányzati képviselők, társ civil szervezetek és ágazati 

szövetségek, nemzetközi szakmai szervezetek - FAO, COPA-COGECA, WFO-Word Farmer s’ Organisation - 

képviselői, szakértői is jelen lesznek. Szakmai előadások és kerekasztal-beszélgetések keretében hívják fel a 

figyelmet mindenekelőtt az ENSZ 2022-ben soron következő CSW66 rendezvényének kiemelt témájára: a 

klímapolitika és a nők hozzáadott értékének kapcsolatára. Emellett a hazánkban és a Kárpát-medencében élő nők 

támogatásának lehetséges megoldásai is teret kaptak.   

 

Batthyány-Schmidt Margit, az MNU elnöke szerint:„Az MNU fennállása óta gyorsan és rugalmasan reagál a 

hazai és nemzetközi kihívásokra. A Vidéki Nők Nemzetközi Napját 2015-ben nemzetközi mintára az MNU 

honosította meg Magyarországon. Az ENSZ évente megrendezésre kerülő CSW66 rendezvényének 2022-es 

ajánlásában a klímapolitika és a nők hozzáadott értékének kapcsolata áll. Az MNU állandó résztvevője a CSW 

eseményeknek, ezért is kiemelt fontosságú, hogy mostani konferenciánk szakmai programját is a nemzetközi 

ajánlásoknak és témáknak megfelelően állítottuk össze.”    

 

A helyszínen bejelentésre kerül a magyarországi női gazdálkodók számára induló TalentA oktatási és támogatási 

program, melynek kezdeményezője és koordinálója a Corteva Agriscience, nemzetközi mezőgazdasági vállalat, a 

Magyar Női Unió Egyesület partneri és koordináló szerepben vesz részt. A TalentA oktatási és támogatási program 

célja az oktatási lehetőségek bővítése mellett a mezőgazdasággal foglalkozó nők számára további financiális 

lehetőséghez való hozzáférés biztosítása. A Programra 2021. november 2. és november 15. között lehet jelentkezni, 

melynek részleteiről novembertől lehet tájékozódni a Corteva és a Magyar Női Unió honlapján.  

 

A pandémia okozta elmúlt másfél év kihívásaira reagálva a konferencia idén hibrid formában kerül megrendezésre: 

az élő/offline esemény az MNU facebook-oldalán követhető: MNU - Vidéki Nők Nemzetközi Napja 

https://www.facebook.com/events/957970691600954/?ref=newsfeed


 
 

 

H-1016 Budapest Tigris utca 3. | info@mnunio.hu | www.mnunio.hu 

 

 

Corteva Agriscience 

A Corteva Agriscience™ egy nyilvánosan jegyzett, globális finanszírozású mezőgazdasági vállalat, amely az 

iparág egyik legteljesebb portfólióját kínálja a termelőknek világszerte - beleértve a vetőmag, a növényvédelem és 

a digitális megoldások kiegyensúlyozott és változatos keverékét -, amelyek a termelékenység maximalizálására 

összpontosítanak a hozam és a jövedelmezőség növelése érdekében. Az iparágban az egyik legismertebbek közé 

tartozó márkáival, vezető termék- és technológia fejlesztéseivel a növekedést biztosítva, cégünk elkötelezett az 

élelmiszer-ellátás és a piaci szereplőkkel való együttműködés mellett és mindent megtesz annak érdekében, hogy 

javítsa a termelők és a fogyasztók életminőségét, fenntartva ezt a folyamatot az elkövetkező generációk számára. 

A Corteva Agriscience™ 2019. június 1-jétől független vállalat, korábban a DowDuPont mezőgazdasági üzletága 

volt. További információ: www.corteva.hu 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.corteva.hu/

