
 
 

 

 
MUNKA ÉS CSALÁDI ÉLET EGYENSÚLYA - MINDEN KORBAN 

Nemzetközi konferencia 
a 13. Personal Hungary Emberierőforrás- menedzsment Szakkiállításon. 

A rendezvény keretében került sor a  
„Legjobb Női Munkahely 2015” Díjak ünnepélyes átadására. 

Időpont: 2016. november 17. 13:00 – 17:30 
 
 

ELŐADÓK BEMUTATÁSA 
 
 
 

A konferencia előadói: 
Ferenczi Andrea az MNKSZ elnöke, levezető elnök 
Dunai Mónika országgyűlési képviselő, a Női Méltóságért Albizottság elnöke (Díszvendég) 
Ms. Lynn Gardner Heffron, a Diversity Spectrum társalapítója és igazgatója (Díszvendég) 
Ms. Mariko Ouchi, az ILO munkafeltételek és foglalkoztatás / esélyegyenlőség szakértője (Díszvendég) 
Baráth Maya, a Ridikül Magazin kereskedelmi igazgatója 
Fűrész Tünde miniszteri biztos, Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Hajós Katalin, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség alapító-elnökség tagja, az Aegis Media Kft. 
korábbi ügyvezető igazgatója, a „Be the Change” európai uniós Erasmus+ felnőtt tanulási projekt 
médiafelelőse 
Joó Kinga az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSzB) tagja 
Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere 
Modláné Görgényi Ildikó szakképzési és felnőttképzési szakértő, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak-és 
Felnőttképzési Igazgatóság korábbi főigazgató-helyettese 
Dr. Simon Attila István a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára 
Tóth Melánia, a Gútai Magyar Asszonyok Ligája elnöke 
V. Kulcsár Ildikó, a Nők Lapja Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett újságírója  
Dr. Zúgó Liliána, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete gazdasági elemzője, európai 
szemeszter tisztviselője 
 
 
Ferenczi Andrea 
a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnöke 
25 éve tevékenykedik a női esélyegyenlőség előmozdítása érdekében, amerikai és nyugat-európai 
indíttatásnak köszönhetően 2003-ban megalapította a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetséget 
(MNKSZ), amely 2009-től az ENSZ-ben „UN-ECOSOC Consultative NGO” státusszal rendelkezik, mint 
első magyar civilszervezet.   
2010-től szakértő az AGE Platform Europe „Foglakoztatás és aktív időskor” Munkacsoportban. 
2008 óta az Older Women Network (OWN) Europe női szervezet elnökségi tagja. 
Andrea a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát Budapesten, németül és angolul folyékonyan 
beszél. 1991-1995 között amerikai tanulmányutak keretében szerzett szakmai gyakorlati ismereteket 
PR, lobbizás és HR területen. 
1991-ig a nehézipari monopólium (Nikex) külkereskedőjeként járta be a világot. Ezután saját cégeket 
alapított. A PRenergia Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója 1999-től, amely átvette a korábban, 1991-
ben alapított cége a Ferenczi&Ferenczi keretében elsősorban az energiaipar igényeire specializálódott 
professzionális üzleti tanácsadói, PR és HR szolgáltatásokat. Ezek 15 éve kibővültek informatikai 
szolgáltatásokkal fia, egyben tulajdonostársa, Ferenczi István vezetésével.  
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Dunai Mónika 
Országgyűlési képviselő, a Női Méltóságért Albizottság elnöke (Díszvendég) 
A Törvényalkotási Bizottság, a Kulturális Bizottság, és a Nemzeti Összetartozás Bizottságának a tagja.  
A Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának tagja. 
Budapest 14. számú választókerületének (XVII. és X. kerület) képviselője. A 2015-ben megalakult 
Országgyűlés Női Méltóságért Albizottságának elnöke. 
Magyar- francia szakos középiskolai tanár. 
 
Ms. Lynn Gardner Heffron  
A Diversity Spectrum társalapítója és igazgatója (Díszvendég) 
A Diversity Spectrum Management Consulting cég központja Santa Fe (New Mexico, US). 
Lynn több mint 25 éves tapasztalattal nyújt szolgáltatásokat legjobb gyakorlat programok és diversity, 
befogadás és vezetés tréningek valamint multikulturális kezdeményezések területén amerikai 
cégeknek, oktatási intézményeknek, valamint amerikai katonai és kormányzati ügynökségeknek. 
Ennek keretében Spanyolországba és Litvániába irányuló amerikai kereskedelmi missziók 
szervezésében és vezetésében vett részt. 
Szintén foglalkozott nagy jelentőségű diversity viták kivizsgálásában és megoldásában, 
valamint konfliktuskezelést is oktatott. 
2011-ben Obama elnök kitüntette „Presidential Volunteer Service Award” díjjal tüntette ki a 
nemzetközi  gyermekek művészetek fesztiválja megszervezésében vállalt szerepéért, amelyet 
a U.S. Mall –on rendeztek meg Washington, D.C-ben. 
 
Ms. Mariko Ouchi, 
Az ILO munkafeltételek és foglalkoztatás / esélyegyenlőség szakértője (Díszvendég) 
Tanulmányok: 
1988-1992 University of Sacred Heart, Japan  
1992-1993 University of Birmingham, Graduate School of International Studies, UK    
(MA in International Studies)  
1996-1998 Kobe University, Graduate School of International Cooperation Studies, Japan 
(MA in Economics) 
Szakmai tapasztalat: 
1998-2000 Economic and Economic Cooperation (gazdasági kapcsolatok) Attaché, Japán 
Nagykövetség, Románia 
2000-2002 Associate Expert on Social Security, Social Security Department (Szociális biztonság 
szakértő) ILO Headquarters, Geneva (ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete – ILO genfi 
központban) 
2002-2004 Associate Expert on Social Security, ILO Decent Work Team and Country Office in Eastern 
Europe and Central Asia (ILO DWT/CO-Moscow) (Szociális biztonság szakértő az ILO Méltányos Munka 
Csoportban a kelet európai és közép ázsiai ország irodában). 
2004-2006 Employment and Social Security Officer (Foglalkoztatási és szociális biztonságért felelős 
tisztviselő) ILO DWT/CO-Moscow  
2006-2007 Marudai Co. Ltd., Financial and Human Resource Director, Japan (Pénzügyi és HR igazgató) 
2008-2016 Social Security Specialist, ILO DWT/CO-Moscow (Szociális biztonság szakértő) 
2016-Present Specialist on Conditions of Work and Employment/Gender Equality, ILO DWT/CO-
Budapest (Jelenleg: Munkafeltételek és foglalkoztatás / esélyegyenlőség szakértője az ILO budapesti 
irodában) 
 
Baráth Maya 
A Ridikül Magazin kereskedelmi igazgatója 
A Hírlapkiadó Reklámszerkesztőségében kezdte szakmai pályáját, mint reklámszerkesztő. 1991-ig a 
reklámszakma valamennyi munkakörét végigjárta és megtanulta. 1991. januárjától a Magyar Hirlap 
kereskedelmi igazgatója volt, a Magyarországon akkor kezdődő reklámélettel együtt "nőtt fel."  
Később a Világgazdaságnál, a Figyelőnél volt vezetői beosztásban. Jelenleg, 2004 óta a Ridikül 
Magazin értékesítési igazgatója.  
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Fűrész Tünde miniszteri biztos 
Emberi Erőforrások Minisztériuma    
Tanulmányok: 
1992- 1997  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (okleveles közgazdász), 

szociálpolitika, közszolgálat, kommunikáció szakirány 
1997    Tilburg University, Hollandia, management tanulmányok 
2000-2004   ELTE Jogi Továbbképző Intézet (jogi szakokleveles közgazdász) 
Munkahelyek:  
2016-    bölcsődei rendszer átalakításáért felelős miniszteri biztos, EMMI  
2016-    főosztályvezető, Családügyi és nőpolitikai Főosztály, EMMI  
2014-2016 helyettes államtitkár, Család- és Népesedéspolitikáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság, EMMI 
2010-2014   főosztályvezető, Családpolitikai Főosztály, EMMI  
2006-2010  irodavezető, Európai Néppárt Európai Parlamenti Fidesz Frakció 
1998-2005  junior marketing manager, Zwack Unicum Zrt.  
Személyes adatok:   házas, 3 gyermek édesanyja 
 
Hajós Katalin, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség alapító-elnökség tagja, az Aegis Media 
Kft. korábbi ügyvezető igazgatója, a „Be the Change” európai uniós Erasmus+ felnőtt tanulási 
projekt médiafelelőse 
Több évtizedes felső vezetői tapasztalattal rendelkezik multinacionális vállalatoknál a marketing, média 
és kommunikáció területén. 
CEO, Aegis Media Kft., Budapest 1996- 2014. 
A multinacionális kommunikációs cég magyar vállalatcsoportjának vezetése  
Ügyvezető, főszerkesztő, Burda Magyarország, Budapest 1987– 1996 
A Burda divatlapok magyarországi piaci bevezetése, a kiadványok szerkesztése, reklámfelületek 
értékesítésének megszervezése. . 
Rádió Bézs online női rádió marketing vezetője 
IAA (Reklám Világszövetség) magyar tagozatának elnökségi tagja. 
Az MNKSZ médiáért felelős alapító- elnökségi tagja. 
2016 november-2018 október között a „Be the Change” európai uniós Erasmus+ felnőtt tanulási projekt 
médiafelelőse 
 
Joó Kinga 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSzB) tagja 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett angol-történelem szakos diplomát, majd nemzetközi 
kapcsolatok és Európa tanulmányok MA-t a nizzai székhelyű CIFE-n.  
2001 és 2010 között köztisztviselőként nemzetközi területen dolgozott, előbb a Magyar Országgyűlés 
Hivatalában, 2004-től pedig a Magyar Tudományos Akadémia elnöki titkárságán, mint elnöki tanácsadó.  
2010 óta tagja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, ahol főleg szociálpolitikai, családügyi, 
ifjúsági, oktatási-nevelési ügyekkel foglalkozik, jelenleg a „Eurofound, Cedefop és EU-OSHA 
szabályozások” tanulmányozó csoport elnöke. 
Civil szervezetekben való aktivitása és a civil szféra iránti elköteleződése még hallgató korából 
származik, (nagy) családos édesanyaként a munka-család összehangolását és a generációk 
összefogását elősegítő kezdeményezések lelkes támogatója.  
2014-től a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnök-helyettese.  
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Lendvai Ivánné (Cserődi Mária) 
Kunsziget község polgármestere 1996. óta, 20 éve. 
Missziója az épített és természeti örökség védelme, a szakrális hagyományok ápolása, az emberek 
szolgálata. 
Legfontosabb feladatának tartja a település komplex fejlesztését, a magas szintű szolgáltatások 
biztosítását, az esélyegyenlőség megteremtését. 
Kiemelten: munkahelyteremtés, infrastruktúra hálózat kialakítása oktatási-nevelési intézmények (óvodai 
ellátás, két tanítási nyelvű általános iskola 1-8 osztályban), egészségügyi alapellátás, szociális ellátás, 
házi segítségnyújtás, fiatal családok támogatása, ösztöndíj rendszer kialakítása, szabadidő – sport tárgyi 
feltételrendszer megteremtése.  
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Idegenforgalmi Bizottságának elnöke, a MUT falutagozat, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Turisztikai Egyesület, az Arrabona EGTC elnökségének tagja, további 
civilszervezetek alapítója. 
 
Modláné Görgényi Ildikó 
Szakképzési és felnőttképzési szakértő, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak-és Felnőttképzési 
Igazgatóság korábbi főigazgató-helyettese 
Okleveles gépészmérnök, mérnök-tanár, a három éves doktori iskolát elvégezte. A CEDEFOP-ban hat 
éven át 2011.-ig Board tag volt Magyarország képviseletében. Folyamatos hazai és külföldi (német, 
svájci, angliai, kanadai, litván, osztrák, svéd, cseh, macedón) továbbképzéseken vett részt. 
Munkatapasztalatot szerzett mérnökként, szakoktatóként, középiskolai tanárként, egyetemi oktatóként, a 
szakképzés és a felnőttképzés területén szakfelügyelőként, minisztériumi irányítóként, a Nemzeti 
Szakképzési és felnőttképzési Intézet főigazgató-helyetteseként, főigazgatójaként, a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal főigazgató-helyetteseként 2013-ig. Több szakmai kiadvány és tankönyv írója. Főbb területe a 
változó körülményeknek megfelelő szakképzés fejlesztés és szakképzési rendszerek kiépítése, 
projektek tervezése. 2013-tól projektek tervezése, bonyolítása, szakmai tanulmányok készítése. 
 
Dr. Simon Attila István 
Helyettes államtitkár 
Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára. A kormányzat 
munkájában 2010 óta vesz részt. A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium 
jogi, igazgatási és agrárszakképzési területén szerzett tapasztalatot. 
2003-ban barátaival létrehozta a civil Hármashalom Alapítványt. A határon túli magyar oktatás és 
kulturális élet támogatására született nonprofit szervezet az elmúlt évek alatt számtalan nagyobb 
programot indított a magyar közösségek identitásának megőrzése érdekében. 
Nős, 3 gyermek boldog édesapja. 
 
Tóth Melánia 
A Gútai Magyar Asszonyok Ligája elnöke  
A rendszerváltás előtt növényvédő agronómusként dolgozott a Nemesócsa-i TSZ-ben. 
29 éves kora óta özvegy, két gyermek édesanyja.1990 óta magánvállalkozó – zöldség és élelmiszer 
nagykereskedés, szállítmányozás. 10 éve fiával Tóth Csabával vezeti a családi vállalkozást, különös 
tekintettel a hagyományos, helyi termények és termékek forgalmazására.Szabadidejében 25-ik éve 
vezeti a MAL női civilszervezetet és koordinátora a Szlovákia-i Magyarok kerekasztalának (a felvidéki 
magyar civilszervezetek ernyőszervezete). 
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V. Kulcsár Ildikó 
Brianza-díjas újságíró-író 
Az amerikai Optimist International dísztagja, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének 
birtokosa, az ország legnagyobb példányszámú magazinjának, a Nők Lapjának munkatársa. Az ELTE 
Bölcsészettudományi Kar magyar és orosz szakán végzett, majd a Bálint György Újságíró Akadémián 
szerzett diplomát (ahol éveken át tanított), később pszichopedagógus, 2013-ban párkapcsolati mediátor 
lett. Eddig tíz könyve jelent meg, 2014-ben a Komédium Színházban mutatták be első színdarabját, évek 
óta járja az országot és a magyarlakta területeket az Egy korty derű című estjével.   Elsősorban női 
témákkal, családdal és szociális problémákkal foglalkozik. Házasságban él, öt gyerek édesanyja.  
 
Dr. Zúgó Liliána 
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének tisztviselője 
Gazdasági elemzőként járul hozzá az európai szemeszter és az Európa 2020 stratégia végrehajtásához 
és értékeléséhez. Nagy tapasztalttal rendelkezik a pénzügyek, adózás és a gazdasági kormányzás 
területén, amelyet a magyar államigazgatásban, valamint nemzetközi vállalatoknál szerzett itthon és 
külföldön egyaránt. Az ELTÉ-n szerzett jogi, a (mai) Corvinus egyetemen pénzügy diplomát. 
 
 
 
 
Budapest, 2016. november 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapcsolat: Ferenczi Andrea, elnök (mobiltelefon: +36 30 982 7093) 
Email: ferenczi@t-online.hu 

www.noikarrier.hu,  
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