
 
 

Nők most és holnap 
ONLINE KONFERENCIA NŐNAP ALKALMÁBÓL 

a Magyar Szocialista Párt Nőtagozata és a Szociális Demokráciáért Intézet 

szervezésében 

 

Az esemény időpontja: 
2021. március 6. (szombat) 10:00 

Az esemény helyszíne: 
Online Zoom platform, bejelentkezés 9:45-től 

Regisztráció: vilma.boros@szdi.hu 

 

A nemzetközi nőnap több mint egy évszázados. Száz év után, 
most milyen a nők helyzete? Melyek azok a társadalmi és 
politikai területek, ahol változásra, fejlődésre van még 

szükség?  

Ha tudjuk, hol a baj, arról is tudunk beszélni, hogy milyen 
lesz nőnek lenni a kormányváltás után.  

Azt kérdezzük: milyen lesz a nők helyzete holnap? 



 

PROGRAM: 

Az esemény házigazdája: 
Dr. Gurmai Zita, a Magyar Szocialista Párt Nőtagozat elnöke 

10:05 KÖSZÖNTŐ  
A konferencia megnyitója. 

10:10 A NŐK MOST 
Politikai helyzetkép a nők jelenéről. 
Dr. Tóth Bertalan - a Magyar Szocialista Párt társelnöke  

10:20 A NŐK ELLENI ERŐSZAKRÓL 
A nők elleni erőszakról szóló Európai Bizottság-i konzultáció célja és a Bizottság 
ezzel kapcsolatos tervei 2021-ben. 
Helena Dalli - az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa (videoüzenet) 

10:30 A NŐK HELYZETE 
A nők helyzete 2021-ben Magyarországon, az adatok tükrében. 
Dr. Katona Tamás - közgazdász, egyetemi tanár 

10:45 PANELBESZÉLGETÉS: NŐK A MAI MAGYARORSZÁGON 
A nők helye, szerepe, lehetőségei a mai Magyarországon. A beszélgetés moderátora: 
Demeter Judit - közjogász, az Egyenlő Bánásmód Hivatal első elnöke  
Vendégek: 
Karafiáth Orsolya – költő 
Ónody-Molnár Dóra – újságíró 
Sztojka Edina - egészségügyi dolgozó 
Talyigás Katalin - szociológus 
 

11:45 A NŐK HOLNAP 
Nőpolitika a kormányváltás után. 
Kunhalmi Ágnes - a Magyar Szocialista Párt társelnöke 

11:55 ZÁRSZÓ 
A konferencia lezárása. 

  



 

INFORMÁCIÓK: 

 

▪ Az online konferencia résztvevőinek lehetőségük van a panelbeszélgetés vendé-
geihez kérdéseket feltenni, melyek közül (idő függvényében) a beszélgetés mo-
derátora választ. A kérdéseket a vilma.boros@szdi.hu email címre kérjük elküldeni. 

▪ Az online konferencián való részvételhez előzetes regisztrációt kérünk. Regiszt-
rálni a vilma.boros@szdi.hu email címen lehet, 03.05. 17:00-ig. A regisztrációt 
követően emailben juttatjuk el a csatlakozáshoz szükséges adatokat. Csatlakozni 
9:45-től lehet. 

▪ Az online konferencia a Zoom platformon keresztül érhető el. Kérünk minden részt-
vevőt, hogy saját eszközén gondoskodjon a Zoom megfelelő beállításáról! 

 

  
Az esemény szervezői: 
A Magyar Szocialista Párt Nőtagozata és a  
Szociális Demokráciáért Intézet  

      

 

 

 


