
A MAGYAR NŐI KARRIERFEJLESZTÉSI SZÖVETSÉG 

(MNKSZ)

közhasznú civilszervezet

alapítva 2003-ban

AZ ALAPÍTÓK

arra a felismerésre jutottak, hogy a női érdekvédelem területén

szükség mutatkozik egy társadalmi szervezet létrehozására,

amely összehangolja 

a nők és a női érdekvédelmi szervezetek érdekeit, 

tevékeny szerepet vállal a közös vélemény kialakításában 

és támogatja a női érdekérvényesítés

határozottabb kibontakozását az élet minden területén.
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MIÉRT KÜLÖN TÉMA A NŐI KARRIER? 

A nők életében sokkal többet számítanak 

az időszakok, a ciklusok, a változások, 

amik a „női létből” adódnak.

Ezért nagyon fontos, hogy a nőknek

különböző társadalmi helyzetben, 

különböző életkorban és különböző szituációkban, 

de mindenkor, amikor erre szükségük és igényük van,

álljon rendelkezésre megfelelő információ ahhoz, 

hogy tehetségüknek megfelelően

dönthessen a karrierjük kérdésében. 
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CÉLUNK

Szövetségünk azt a célt tűzte ki és azon dolgozik, 

hogy a női karrierfejlesztés igényét 

a nők szűkebb és tágabb környezetében felismertesse,

megértesse és elfogadtassa – nőkkel és férfiakkal egyaránt. 

FELADATUNK

A nők karrieresélyeit információval, tanácsadással és képzéssel segítjük, 

hogy tudásukkal, tehetségükkel és sajátos női értékeikkel 

hozzájárulhassanak a szervezetek és a társadalom sikeres működéséhez 

mind a politikában, mind az üzleti, tudományos és non-profit szférában.
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THINK TANK

• Az MNKSZ elkötelezett, a különböző szakterületeken kiválóan képzett, 

magyar és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakértői 

tudásukat és felkészültségüket a Szövetség által kitűzött célok szolgálatába állítják.

• A női foglalkoztatás bővítése és ezáltal a gazdasági növekedés érdekében az 

MNKSZ kiemelt magyar munkaadók közvetlen bevonásával  a foglalkoztatás 

bővítésében és az esélyegyenlőség megteremtésében  tenni tudó szervezetekkel 

közösen eszmecsere-fórumokat hozott létre.

(ENSZ, EU, kormányzat, gazdasági és tudományos szféra, civilek, média.) 

• Az MNKSZ állásfoglalásokat fogalmaz meg és tesz közzé

női esélyegyenlőségi és foglalkoztatási kérdésekben

magyar, EU-s és ENSZ szinten.
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AZ MNKSZ NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGE

Célunk:

• Átvenni mindazon külföldi jó példákat, 

amelyeket meghonosításra érdemesnek ítélünk.

• A magyar jó példákat megismertetni a világgal, az Európai Unióval,

az ENSZ-szel, valamint a diplomáciai testületekkel kialakított 

kapcsolatrendszerünkön keresztül.

• Az euro-atlanti integráció elősegítése.

2009-től első magyar

„ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státusszal rendelkező civil 

szervezetként” részt veszünk az ENSZ / ECOSOC munkájában. 

Ezáltal hatékonyabbá válhatnak az ENSZ és az európai kapcsolatok

olyan globális ügyek, mint a női esélyegyenlőség, a női jogok,

a fenntarthatóság, valamint a demográfiai kihívások területén.
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AZ  MNKSZ STRATÉGIA PROJEKTJEI

I. EU PROJEKTEK

2016-2018.

Az MNKSZ az Európai Unió Erasmus+ „Stratégiai partnerségek” pályázati kiírás alapján 

benyújtott sikeres pályázat keretében partnerként vesz részt az olasz koordinációban megvalósuló

„Be the Change” című projektben, amelynek célja idősebb, tapasztalt vállalkozók

és menedzserek tudásátadása (NEET) fiataloknak.

2013-2015.

Az MNKSZ az Európai Unió „Egész életen át tartó tanulás program / Grundtvig felnőttoktatási program” 

keretében sikeresen valósította meg a „TRAME-Transferring Competencies through Self-Narration and 

Mentoring Process” (Tudásátadás a self-narration - önelbeszélés és mentorálás módszerrel) című programot

2013. augusztus - 2015. június között ír, máltai, német és török partnerszervezetekkel. 

II. PÁLYÁZATOK, DÍJAK

„ Női Karrier Életmű Díj”, alapítva 2013-ban, az MNKSZ 10 éves évfordulója alkalmából

„Legjobb női munkahely” pályázat és díj, alapítva 2007-ben

„Díj a Női Esélyegyenlőségért” alapítva 2007-ben

„Önkormányzatok az esélyegyenlőségért” pályázat és díj 2005/2006

III. RENDEZVÉNYEK 

Az MNKSZ fennállása óta több mint 30 nemzetközi konferenciát és számos találkozót, workshopot rendezett.
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KIEMELT RENDEZVÉNYEINK 2015-2018.
Előkészületben:

Konferencia és Partnertalálkozó: „Az MNKSZ programja az ENSZ CSW62 rendezvény keretében”

a Rubin Wellness & Conference Hotelben 2018. március 28-án.

„Karriertervezés és családi háttér” nemzetközi konferencia a Családok Éve tiszteletére,

ennek keretében a „Legjobb Női Munkahely 2017” Díjak ünnepélyes átadása 2018. november 8-án

a Personal Hungary 15. Emberierőforrás-menedzsment Szakkiállításon, Budapesten a Millenáris B Épületében. 

2017.

„Tudásátadás - Generációk Összefogása a Családban és a Munkahelyen” nemzetközi konferencia,

ennek keretében  a „Legjobb Női Munkahely 2016” Díjak ünnepélyes átadása

2017. november 16-án a Personal Hungary 14. Emberi erőforrás-menedzsment Szakkiállításon,

Budapesten a Millenáris B Épületében. 

Konferencia és Partnertalálkozó az MNKSZ „Magyar Nőkért Magyarországon és a Világban” Programja keretében

a Rubin Wellness & Conference Hotelben 2017. június 28-án.

2016.

„Munka és Családi Élet Egyensúlya - Minden Korban” nemzetközi konferencia,

ennek keretében a „Legjobb Női Munkahely 2015” Díjak ünnepélyes átadása,

2016. november 17-én a Personal Hungary 13. Emberierőforrás-menedzsment Szakkiállításon, Budapesten a Millenáris B Épületében. 

2015.

“Nő, Család és Karrier II. - Generációk közötti együttműködés” nemzetközi konferencia,

ennek keretében a „Legjobb Női Munkahely 2014” Díjak ünnepélyes átadása 2015. november 12-én

a Personal Hungary 12. Emberierőforrás-menedzsment Szakkiállításon, Budapesten a Millenáris B Épületében.

Az MNKSZ részvétele a TRAME Projektben az EU / Grundtvig Felnőttoktatási Program keretében (2013-2015) –

„Tapasztalatok és eredmények” című konferencia a Rubin Wellness & Conference Hotelben 2015. június 5-én.
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KIEMELT RENDEZVÉNYEINK 2012-2014.
2014.

„Női Fórum” és ennek keretében a „Legjobb Női Munkahely – 2013” díjak ünnepélyes átadása

a Personal Hungary Szakkiállításon, Budapesten a Syma Csarnokban 2014. november 13-án.

„Magyar-zsidó női életutak” nemzetközi konferencia megemlékezés, megbékélés és példamutatás jegyében 

a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” tiszteletére Budapesten, a Danubius Hotel Gellértben, 2014. július 21-én és

Dr. Mátrai Márta Asszony, az Országgyűlés Háznagya fogadása a Parlamentben 2014. július 22-én 

a „Magyar-zsidó női életutak” című nemzetközi konferencia alkalmából. 

„Nemzetközi összefogás az 50 év feletti nőkért” konferencia együttműködésben az Older Women’s Network (OWN), Europe szervezettel 

az MNKSZ „Női karrier korhatár nélkül” programja keretében a Rubin Wellness & Conference Hotelben, 2014. május 31-én.

2013.

„Nő, Család és Karrier” nemzetközi konferencia a pályakezdő fiatalok családi életre és a munkaerő piaci kihívásokra való

felkészítése érdekében a Personal Hungary Szakkiállításon a SYMA Sport- és Rendezvényközpontban 2013. október 10-én.

Vidéki Nők Napja a Hungexpo „Csupa nő – Vásár és Figyelem csak Neked!” rendezvényen

2013. szeptember 7-én a Hungexpo kiállítás G Pavilonjának VIP termében.

„Európai összefogás az 50 év feletti nőkért”, az „EU-2012 Aktív időskor és generációk összefogása év” tapasztalatai

nemzetközi konferencia a Rubin Wellness & Conference Hotelben 2013. március 7-én.

2012.

„Nők a fenntartható fejlődésért − a nők szerepe a vidékfejlesztésben”

nemzetközi konferencia a Rubin Wellness & Conference Hotelben 2012. november 24-én.

„Női Fórum” az MNKSZ szervezésében a Personal Hungary Szakkiállításon, a Syma Csarnokban 2013. november 15-én.

„Női Karrier Klub Találkozó az Indián Nyár jegyében”

Program: Az idősödő nőkkel kapcsolatos témák az ENSZ-ben és az EU-ban a „2012 - Az aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás

európai éve” tiszteletére a Rubin Wellness & Conference Hotelben 2012. szeptember 22-én.

„Egészség- szépség-biztonság” nemzetközi konferencia a „2012- Az aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás európai éve” tiszteletére a 

Rubin Wellness & Conference Hotelben 2012. június 28-án.

„Női karrier korhatár nélkül” az MNKSZ valamint a Figyelő Gazdasági Hetilap és a Családi Lap közös konferenciája

„2012- Az aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás európai éve” tiszteletére a Hilton Budapest Hotelben 2012. március 28-án.



KIEMELT RENDEZVÉNYEINK 2004-2011.

2011.

„Nők a családban, a munkahelyen és azon túl – Közép-európai  együttműködés a női esélyegyenlőségért”

nemzetközi konferencia 2011. szeptember 29-én Budapesten a Várban a magyar és a lengyel európai uniós elnökségi év tiszteletére.

2010.

„Női karrier 40 és 50 év felett” nemzetközi konferencia a Gerbeaud Házban.

„ Március a fogyatékkal élő nőké” konferenciasorozat 2006-2010 között.

„TRIO-ban az esélyegyenlőségért 2010-2011” konferencia a Parlamentben együttműködésben belga és spanyol civilszervezetekkel.

2009.

„Összefogás egy jobb világért” nemzetközi konferencia az ENSZ-ECOSOC akkreditált civilszervezeti együttműködés keretében.

„Női karrier korhatár nélkül” nemzetközi konferencia a Parlamentben.

2008.

„Nő és karrier a XXI. században” egyetemi roadshow  együttműködésben a Procter&Gamble céggel 2007-2008.

„Foglalkoztatás - Esélyegyenlőség - Versenyképesség”

nemzetközi konferencia a Parlamentben és ehhez kapcsolódó multimédia DVD.

2007.

„Magyar nők egy jobb világért” magyar nők világkonferenciája a Parlamentben

2006.

„Nők a politikai döntéshozatalban” könyvkiadás és nemzetközi konferencia a Parlamentben.

„Önkormányzatok az esélyegyenlőségért” pályázat és díjátadó rendezvény a Belügyminisztériumban.

2005.

„Polgármesterek az esélyegyenlőségért” konferencia a Belügyminisztériumban.

2004.

„Nők a vidékfejlesztésben és a közélet formálásában” – konferencia az EU-ba való belépésünk alkalmából

a Rubin Wellness & Conference Hotelben és tanulmány.
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SZAKÉRTŐI ÉS ELŐADÓI TEVÉKENYSÉG 
(FERENCZI ANDREA ELNÖK) 

Szakértői tevékenység:

2018. januárban felkérés az AGE Platform Europe részéről a Silver Economy Awards keretében beérkező pályázatok értékelésében.

2017. november 21-22. Az AGE Platform Europe által delegált résztvevő a Healthy Workplaces Summit 2017 konferencián Bilbaoban.

2017. szeptember 20-22. Lisszabonban részvétel a „A sustainable society for all ages: Realising the potential of living longer” UNECE konferencián és szakértői 

felkérés az NGO fórumon „Employment” (foglalkoztatás) témájú working group vezetésére és összefoglaló beszámolóra a konferencián.

2017. március 13-16. Részvétel a CSW61 ENSZ rendezvényen és az MNKSZ bemutatása a „Work-life (Im)balance” című magyar kísérőrendezvényen New Yorkban. 

2016 szeptember -2018. október: projektmenedzser az EU Erasmus+ stratégiai partnerség keretében, olasz koordinációban megvalósuló „Be the Change” című 

projektben, amelynek célja idősebb tapasztalt vállalkozók tudásátadása „NEET” fiataloknak.

2016. május 16-19 között ösztöndíjas résztvevő a Women Deliver 2016 konferencián Koppenhágában, a világ legnagyobb, 6000 résztvevővel megtartott női 

világkonferencián.

2016 óta az INPEA (International Network for the Prevention of Elder Abuse) szervezet magyarországi képviselője.

2016. január: Az MNKSZ Alapító (rendes) tagja a European Covenant on Demographic Change brüsszeli non profit szervezetnek.

2015. Az AGE Platform Europe Igazgatási Tanácsában helyettes tag (Substitute Member of the Council of Administration).

2015. Az Emberi Jogi Munkacsoporton belül működő „Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport” és az „Idősek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport” tagja. 

2014. május-október: a Nemzeti Intelligens Szakosodási (S3) Stratégia Irányító Testület tagja.

2010-től Szakértő az AGE Platform Europe „Foglakoztatás és aktív időskor” Munkacsoportban. 

(Jelenlegi neve: Task Force on Employment, Active Citizenship and Paritcipation”)

2008 óta az Older Women Network (OWN) Europe idősügyi női szervezet elnökségi tagja.

2008 óta részvétel ENSZ rendezvényeken, mint „UN-ECOSOC Consultative NGO” státusszal rendelkező szervezet képviselője:

- UNECE Miniszteriális Konferencia az Idősödésről 2012 valamint Civilszervezeti és Kutatói Fórum Bécsben 2012. szeptember 18-20 között.

- ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságának (CSW) egyes ülésszakain New Yorkban. 

2004 óta együttműködés az EP Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságával.

2008-2014 Külső szakértő a Parlament Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságában.

2008-2012 Tagság a Washington DC-i székhelyű Diversity Spectrum Corp. Vezetői Diversity Tanácsában.

2006-2010 között szakértő a Szociális és Munkaügyi Minisztériumon belül létrehozott „Nők a gazdasági döntéshozatalban” Munkacsoportban.
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SZAKÉRTŐI ÉS ELŐADÓI TEVÉKENYSÉG 
(FERENCZI ANDREA ELNÖK) 

Előadások:

2017. november 9-én az Emberi Jogi Munkacsoport Idősek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport ülésén felkérésre beszámoló az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE)

„A sustainable society for all ages: Realising the potential of living longer” nemzetközi konferenciáról a Hajós Katalinnal közösen készített prezentáció alapján.

2017. szeptember 22-én prezentáció az MNKSZ „Magyar Nőkért Magyarországon és a Világban” programjáról a lisszaboni Magyar Nagykövetségen az őexc. Breuer Klára nagykövet 

asszony által szervezett női fórumon. 

2017. május 30. Előadó a VDSZ „Dolgozó Nők” című konferencián, Budapesten a VDSZ székházban.

2017. május 5. Előadó a Women Techmakers Konferencián a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

2017. március 16. Az MNKSZ bemutatása a CSW71 keretében szervezett „Work-life (Im)balance” című magyar kísérőrendezvényen New Yorkban. 

2017. március 11. Az MNKSZ bemutatása a Nagykövetségen szervezett Regionális Diaszpóra Értekezlet „Szakmai műhely - Megmaradásunk záloga” című paneljében Washington

DC-ben.

2016. október 4-én prezentáció “The Women’s Career for a Lifetime Project of the AWCDH Empowering Older Women” címmel a ”Preparation of the society for demographic change” 

Nemzetközi konferencián a Best Western Premier Hotel International Brno-ban, a Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic Department of Family and Ageing Policy 

(Cseh Munkaügyi és Szociális Minisztérium) szervezésében.

2016. március 18. Előadás “Older Women for Older Women” (Idős nők az idős nőkért – A magyar szempontok) címmel a CSW60 „Ageizmus és özvegység – fókuszban az elfeledettek” 

témájú CSW60 Kísérőrendezvényen New Yorkban, a Salvation Army épületében. 

2016. február 23. Hozzászólás női foglalkoztatás témában az Országgyűlés Kulturális bizottsága Női Méltóságért Albizottsága ülésén

2015. november 24. Hozzászólás idősödő nők témában az Országgyűlés Kulturális bizottsága Női Méltóságért Albizottsága ülésén.

2015. március 14-én előadás “Older Women – The Unused Capital” címmel a Fordham Egyetem Institute for Women & Girls által „Looking Back, Looking Forward: Economic and Health 

Issues for Girls and Women of All Ages Around the World" címmel szervezett CSW59 kisérőrendezvényen New Yorkban.

2015. március 4-én előadás Vallettában „Role of the Media in Intergenerational Learning” címmel a TRAME Projekt negyedik európai találkozó keretében.

2014. november 4-én  előadás “Women’s Career for a Lifetime Project of the AWCDH to empower Older Women in Decision Making and the Media” címmel a Geneva NGO FORUM –

Beijing +20 UNECE regionális konferencián a Women and Ageing – Older Women Count témájú kerekasztal beszélgetés keretében Genfben a Palais des Nations-ben.

2014. március 15-én előadás és szakmai együttműködés megalapozása az ötezer fő taglétszámú Sanghaji Nőszövetséggel.

2013. október 2-án előadás az együttműködés területeiről a Vasas Nőbizottság konferenciáján.

2013. május 16-án Brüsszelben az MNKSZ „Női karrier korhatár nélkül” projekt mint „idősbarát” jó példa prezentálása az AGE Platforn Europe éves közgyűlése keretében.

2012. november 9-én előadás a magyar nők helyzetéről a dél koreai “GyeongNam Women’s Organizations Leaders Training Abroad” delegáció budapesti látogatása alkalmából.

2012. május 30-án a „Nők helyzete Magyarországon” című előadás a Citibank „Diversity Week” rendezvény keretében.

2011. november 25-én „Női karrier korhatár nélkül" című előadás „Az öregedés művészete"című Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencián.

2009-ben előadás a közép-kelet-európai országok helyzetéről Hongkongban az ENSZ és az Anglikán Egyház által szervezett emberkereskedelemmel foglalkozó konferencián.

2007-ben előadások diversity témában: New Yorkban az ENSZ-ben rendezett  World Diversity Leadership Summit világkonferencián, és Brüsszelben az Európai Bizottság Social

Integration konferencián.



A LEGJOBB NŐI MUNKAHELY PÁLYÁZAT 
Alapítva: 2007.

Az MNKSZ 2018. március 8-án a Nemzetközi Nőnap tiszteletére

tizenegyedik alkalommal írja ki a „Legjobb Női Munkahely – 2017” pályázatot. 

A 2007-ben az „Egyenlő Esélyek Mindenki Számára – Európai Év”

tiszteletére elindított kezdeményezés célja, 

hogy rámutasson a nők foglalkoztatásának esélyegyenlőségi szempontján túl 

a nők alkalmazásának gazdasági szükségszerűségére.

A Díj elnyerésére évente a Magyarországon működő szervezetek 

2 kategóriában pályázhatnak: 

• 20-250 fő munkavállalót foglalkoztató, valamint 

• 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatok. 
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LEGJOBB NŐI MUNKAHELY PÁLYÁZAT

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

• tisztességes munkafeltételek

• a karrierlehetőség, előremenetel biztosítása

• az egészség és a jó közérzet megőrzésének lehetősége

• a készségek fejlesztésének lehetősége

• a munka és a magánélet - család összeegyeztethetősége 
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NŐI MUNKAVÁLLALÓI ADATBÁZIS

A Legjobb Női Munkahely Pályázat alapján 2007 óta végzünk felméréseket 

munkaadók és női munkavállalók körében. 

Speciálisan női munkavállalással és nők munkahelyi közérzetével kapcsolatos 

adatbázisunk reprezentatív mintaként kb. 15 ezer munkavállaló véleményét tükrözi.  

A LEGJOBB NŐI MUNKAHELY PÁLYÁZAT KERETÉBEN

KIEMELT SZEMPONTOK:

• A győztes vállalatok bemutatása jó példaként magyar és nemzetközi fórumokon.

• Kiemelt női munkavállalói csoportok érdekében:

- Pályakezdő nők munkaerő piaci integrációja

- Gyermeknevelésből visszatérő nők beillesztése és megtartása

- 50 év feletti nők életút programjának támogatása

- Fogyatékkal élő nők foglalkoztatási esélyeinek javítása

- Nők foglalkoztatása az ICT szektorban.
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SZOLGÁLTATÁSAINK

• Esélyegyenlőségi stratégiák és programok készítése.

• „Diversity” management. Diversity audit.

• Képzés és tanácsadás vállalati HR vezetők részére a női munkaerő képességek fejlesztésére 

érdekében.

• Munkatársak ajánlása partnereink részére.

• Speciális tréningek:

- Diversity

- A munka és magánélet egyensúlya

- A női vezetői szerep 

- Hatékony vezetési eszközök férfi vezetőknek: női munkavállalók menedzselése

- Képzés és tanácsadás női polgármesterek és civil szervezeti vezetők számára hatékonyabb

érdekérvényesítési képességek fejlesztése céljából.

• Rendezvények (konferenciák, találkozók, workshopok) és tanulmányutak szervezése.

• Képzési anyagok és könyvek kiadása.

• Magyar és nemzetközi szakértők, trénerek és konferencia-előadók adatbázisa.

• Kutatások, felmérések diversity és női karrier és work-life balance területen.

• Internetes kapcsolati háttér kifejlesztése és működtetése, honlapok fejlesztése.

• HR és PR szolgáltatások.
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PARTNEREINK

ENSZ szervezetek: ILO, WHO, FAO, UNECE, UNESCO, 

NGO Committee on Ageing Geneva.

Európai Unióban:

Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi 

Bizottsága (FEMM) 

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSzB) 

OSHA, AGE Platform Europe, OWN Europe, European 

Institute for Managing Diversity, és más határon túli magyar 

és európai civilszervezetek.

USA-beli szervezetek:

INPEA, Women Deliver és további USA-beli szervezetek.

Magyarországon:

Parlament Kulturális Bizottság Női Méltóságért Albizottsága,

Vállalkozásfejlesztési Bizottsága, 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoportban

Idősek és Nők Jogaiért Tematikus Munkacsoportok

Nemzetgazdasági Minisztérium

Önkormányzatok

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi 

Kutatóintézet (NKI)

Magyar Vöröskereszt

Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési osztály

Magyar Tudományos Akadémia

Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Szakszervezetek

Kereskedelmi kamarák

Civilszervezetek

Média

Magyar képviseletek külföldön

Diplomáciai testületek Magyarországon



SZERVEZET

92 tag (évente felvétel: maximum 5 fő)

7 tagú elnökség

Alapszabály letölthető: www.noikarrier.hu

Országos képviselet: minden régióban

Nemzetközi képviselet: Európai Unió, ENSZ

Amerikai Egyesült Államok, Belgium, Írország, Hollandia, Nagy-Britannia, 

Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország,

Szlovákia,Törökország, Izrael

Tagozatok:

önkormányzati, nők a fenntartható fejlődésért és nők a vidékfejlesztésben,

ifjúsági, aktív idősödés, fogyatékos ügyi, oktatás, vállalati kapcsolatok, 

média, sport, kultúra, egészség, turizmus, nemzetközi kapcsolatok

Tom Lantos Emlékbizottság
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KAPCSOLAT:

Ferenczi Andrea 

alapító, elnök

Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség

H-1118 Budapest,

Ugron Gábor u. 28

Telefon: +361 319 5245, Fax: +361 319 2017

E-mail: awcdh@t-online.hu
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