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A MAGYAR NŐI KARRIERFEJLESZTÉSI SZÖVETSÉG (MNKSZ) KÍSÉRŐRENDEZVÉNYE 
A CSW67 NGO FORUM KERETÉBEN 

AZ ENSZ CHURCH CENTER ÉPÜLETÉBEN (8.EMELET) 
NEW YORK, 2023. MÁRCIUS 16. 8:30-10:00 AM EDT  

 
„NŐ, CSALÁD ÉS KARRIER – A DIGITALIZÁCIÓ A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET 

EGYENSÚLYÁNAK SZOLGÁLATÁBAN” CÍMMEL 
 

Együttműködésben a Családbarát Magyarország Központtal 
 

 
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) egyedüli magyar civilszervezetként 
szervezett jelenléti kísérőrendezvényt a 2023. március 6-17. között rendezett CSW 67  
(CSW - ENSZ nők helyzetét vizsgáló bizottságának ülése) keretében a Civil Forumon New 
Yorkban az ENSZ Church Center 8. emeleti termében március 16-án 8:30 és 10:00 óra között helyi 
idő szerint. 
Az angol nyelvű esemény címe:  
"Women, Families, Careers - Digitalization in service of work-life balance". 
(Nő, Család és Karrier – digitalizáció a munka és a magánélet egyensúlyának szolgálatában). 
 
További információ és fotók: 
www.womenscareer.org/csw67 
 
Fővédnök és előadók 
 
Ezennel mondunk köszönetet Őexc. Dr. Horváth Zsuzsanna ENSZ nagykövetnek, aki elfogadta a 
fővédnöki felkérésünket és köszöntőt mondott az eseményen. 
 
Az MNKSZ együttműködő partnernek kérte fel a Családbarát Magyarország Központot, 
amelynek ügyvezetője Dr. Szuromi-Kovács Ágnes “Digitalization from a Family-Friendly Perspective” 
(A digitalizáció családbarát szemszögből) címmel tartott előadást. 
 
Ferenczi Andrea levezető elnök “A Hungarian Women’s Organization in the World 2003-2023” 
(Egy magyar női szervezet a világban 2003-2023) címmel tartott bevezető előadást. 
Dobi Kitti, az MKB Bank Nyrt. -Magyar Bankholding Humán erőforrásért felelős vezérigazgató 
helyettese “Employee Lifecycle Programs from a Generation Diversity Perspective” (Munkavállalói 
életciklus-programok a generációs sokszínűség szemszögéből) tartott prezentációt, a győri Széchenyi 
István Egyetem professzora Dr. Konczosné Szombathelyi Márta “The successful female employee of 
the future. What does the labor market expect? Women's talent management”. (A jövő sikeres női 
munkavállalalója. Mit vár el a munkaerőpiac? Női tehetséggondozás) című előadásával  videón 
kapcsolódott be a rendezvénybe. 
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Az MNKSZ két régi amerikai partnerét is meghívta előadónak. 
Ms Lynn Gardner Heffron, az American Association of University Women New Mexico társelöke  
"Empowering Girls in the Digital Age" (Lányok helyzetének megerősítése a digitális korban) témáról,  
Dr. Susan B. Somers, az INPEA-International Network for the Prevention of Elder Abuse elnöke  
a “Digital inclusion of older women” (Idősödő nők digitális befogadása) témában tartották meg 
előadásaikat. 
 
CSW67 az ENSZ-ben New Yorkban 2023. március 6-17. 
 
CSW67 kiemelt téma 
Innováció és technológiai változás, valamint oktatás a digitális korban a nemek közötti egyenlőség 
megvalósítása, valamint nők és lányok helyzetének megerősítése érdekében. 
CSW67 felülvizsgálati téma 
Kihívások és lehetőségek a nemek közötti egyenlőség elérésében és a vidéki nők és lányok helyzetének 
megerősítésében. (CSW62/2018) 
Az ülésszakhoz kapcsolódóan a világ minden tájáról érkező civilszervezetek lehetőséget kaptak 
kisérőrendezvények megszervezésére, idén erre a CSW NGO Forum 67 keretében személyes jelenléttel 
és online formában. 
 
Zárónyilatkozat: 
https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2023/03/csw67-closing-statement-game-
changing-agreed-conclusions-for-a-more-equal-and-connected-world-for-women-and-girls 
 
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) kisérőrendezvénye  
az ENSZ CSW67 Civil Forumon 
 
Előzmény: 
ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státuszunknak köszönhetően 15 éve veszünk részt a CSW 
rendezvényen, ezen belül a civil eseményeken. A pandémia miatt 2021-ban és 2022-ben 
kisérőrendezvényeinket online rendeztük meg a CSW virtuális civilfórumokon és a koronavírus pozitív 
hozadékaként megtanultuk, hogy a technológiai fejlődés hogyan hozhatja közelebb az embereket a 
világhoz, és hogyan tudunk szélesebb nemzetközi elérést biztosítani. 
Ennek ellenére hiányoztak a személyes kapcsolatok, és több év kihagyás után hálásak és büszkék 
vagyunk, hogy lehetőséget kaptunk 2023-ban jelenléti kisérőrendezvényünk megszervezésére 
“Nő, Család és Karrier – digitalizáció a munka és a magánélet egyensúlyának szolgálatában” címmel, 
amely a szervezőknek köszönhetően bekerült a CSW67 napirendjébe: 
https://ngocsw67forum.events.whova.com/Agenda/2866397 
 
Célunk volt, hogy a „Nő, Család és Karrier – a digitalizáció a munka és a magánélet egyensúlyának 
szolgálatában”  témakörben szakmai előadások és magyar jó példák bemutatása, de hasonlóan fontos 
volt számunkra a CSW 67 ENSZ rendezvény keretében nemzetközi kapcsolataink ápolása, kiterjesztése 
és a nemzetközi jó gyakorlatok megismerése a nő, család, work-life balance, oktatás a digitális korban, a 
nemek közötti egyenlőség megvalósítása, nők és lányok helyzetének megerősítése  területeken 
magyarországi és térségi hasznosításuk érdekében.  
 
Reméljük, hogy rendezvényünkkel segíteni tudtuk a digitális technológiákkal kapcsolatos magabiztos, 
mindazonáltal kritikus közös gondolkodást.  
A digitális eszközök felelős használata ugyanis elengedhetetlen a tanulásban, a munkában, a társadalmi 
részvételben, az élet szinte minden területén. 
A CSW67 kiemelt témával harmonizálva állítottuk össze a programunkat a „Nő, Család és Karrier – a 
digitalizáció a munka és a magánélet egyensúlyának szolgálatában” témakörben.  

https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2023/03/csw67-closing-statement-game-changing-agreed-conclusions-for-a-more-equal-and-connected-world-for-women-and-girls
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Ennek keretében bemutattuk, hogy a nők és a családok esetében a digitális környezet valamennyi 
folyamatra hatást gyakorol és átrendezi a nők, a családok és a munkaadók szerepköreit, továbbá 
elősegíti a gyorsabb és hatékonyabb fejlesztést, melyre jó példákat hoztunk a vállalati, az oktatási és 
civil szférából. 
 
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetségről 
A 2003-ban alapított, idén 20 éves MNKSZ célja a nők foglalkoztatásának elősegítése összhangban a 
családi háttér fontosságával, az élethosszig tartó tanulásban való részvétel biztosításával, a 
kormányzati-, az üzleti-, a tudományos-, és a civil szféra közötti párbeszéd elősegítésével, 
együttműködésben határon túli, európai és más külföldi civilszervezetekkel és szakértőkkel.  
2009-től első magyar „ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státusszal” rendelkező civilszervezetként 
részt veszünk az ENSZ / ECOSOC munkájában. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni, hogy hatékonyabbá 
váljanak az ENSZ és az európai kapcsolatok olyan globális ügyek, mint a női esélyegyenlőség, a női 
jogok, a fenntarthatóság, a STEM és az ICT, valamint a demográfiai kihívások területén. 
 
A Családbarát Magyarország Központ ő feladata - a családpolitikai ágazat háttérintézményeként - a 
magyar családok támogatása, azok teljes életciklusa alatt. Non-profit közhasznú szervezetként a 
társaság a családok, valamint az idősek támogatásával összefüggő képzési és tájékoztatási feladatokat 
lát el, valamint segíti a női esélyegyenlőséggel kapcsolatos törekvéseket. 
Elhivatottan támogatja a munka és a magánélet egyensúlyának kialakítását, megszólítva a családokat, 
szakmai szervezeteket, munkáltatókat.  
E célból fejlesztette ki és működteti a Családbarát Hely védjegy rendszerét, illetve támogatja több 
területen is a bölcsődei szakterületet. A szervezet továbbá működteti a kapcsolati erőszak áldozatait 
segítő Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot.  
 
 
 
További információ: 
Ferenczi Andrea elnök 
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség 
Email: ferenczi@noikarrier.org 
Mobil: +36309827093 
www.noikarrier.hu 
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