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Meghívó 
 

Magyarország idén harmadszor csatlakozik a Vállalkozó Nők Világnapjához, mely a nők 
vállalkozási tevékenységének, és a nők által képviselt társadalmi ügyek fontosságára hívja fel a 
figyelmet. Arra szólít fel, hogy erősítsék, ösztönözzék, támogassák és ünnepeljék a vállalkozó 
nőket, a nők kreativitását, szerepvállalását. 

Az idei, a Magnet Bankkal közösen szervezett 3 napos programra rányomja bélyegét a COVID 
járvány. Az online esemény során közvetlenül is érintjük a világválság női vállalkozásokra 
gyakorolt hatását a Hétfa Kutatóintézet friss elemzése, és a nők vállalkozási tevékenységének 
segítése terén működő fejlesztők tapasztalatai, valamint vendégeink megélése alapján.  

A szektorok és nézőpontok sokféleségét reprezentáló, rangos résztvevőkkel folytatott 
beszélgetések során szó esik a női vállalkozások finanszírozási lehetőségeiről, a női befektetői 
megközelítésről, a női vállalkozások fenntarthatóságra gyakorolt hatásáról, a társadalmi 
felelősségvállalás kérdéseiről és a befektetések nemre gyakorolt hatásának mérhetőségéről, a 
nemek egyenlőségét, a nők helyzetének javítását célzó üzleti, társadalmi és civil 
kezdeményezések finanszírozási lehetőségeiről Budapesten és vidéken.  

A vállalkozási tevékenység, sokszor nem gondolunk erre, az üzleti szektoron messze túlmutat, 
hiszen nők és férfiak vállalkozóként tevékenykednek számos más területen is, a sportban, a 
művészetekben vagy akár az egészségügyben is. A nemek közti egyenlőtlenségek valamennyi 
ágazatban hasonlóképpen működnek, legyen szó rejtett vagy nyílt megkülönböztetésről, 
jövedelmi egyenlőtlenségekről, érdekérvényesítési nehézségekről, döntéshozatali korlátokról 
vagy éppen zaklatásról. Rendezvényünkön az irodalomban és a zenében működő nők a művészet 
eszköztárát is megmutatva avatnak be a saját területükön megélt nehézségekbe. 

 

Részletes program:1 

November 18 
9:30       Köszöntő  

 
Keveházi Kata, a Világnap magyar nagykövete és Erős 
Barbara, Magnet Bank 

9.35       Megnyitó beszéd Lynne Cadenhead  (Women’s Entreprise Scotland) 

10.00 Női vállalkozások a COVID idején Dr. Geambașu Réka (Babes-Bolyai Tudományegyetem,  
Hétfa Kutatóintézet) és Koltai Luca (Hétfa Kutatóintézet)  

10:40  
 

Vállalkozásfejlesztők 
gyógymódjai (moderátor: Kocsi 
Ilona) 

Bedő Beatrix (Impact Hub, Incorpora), Lakatosné Lukács  
Zsuzsanna (SEED Alapítvány), Vida Ágnes (Gazdagmami.hu), 
Simon Erika (Mentor) 

                                                           
1 A COVID járvány miatt előre nem látható körülmények, megbetegedések stb. miatt változtatások előfordulhatnak.  
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11.50 Vállalkozásfejlesztés társadalmi 
hatással (moderátor: Károlyi 
Antal, a Hungarian Business Angel 
Network) 

Lévai Gábor (Impact Academy), Kevehazi Kata (JÓL-LÉT 
Alapítvány), Márta Irén (BCSDH) 

13.00 Befektetés női módra, női 
vállalkozásokba (moderátor: 
Dehelán Gábor, Start it @K&H 
incubator) 

Apró Anna (kockázati tőkebefektető), Csányi Gabriella 
(Brain Bar), Pistyúr Veronika (Oktogon Ventures), Sohajda 
Julia (Vespucci Partners, Szabó Eszter (Nők/Üzlet/Angyalok 
Egyesület) 

14:30 Született vállalkozónők – Gender 
dimenziók a való világban 
(moderátor: Jaksity Kata) 

 

Ádám Judit (Body Therapy), Fazekas Andrea (Hirdess 
neten), Hárschné Végh Annamária (agrár-vállalkozó), 
Molnár Erika (pszichodráma-vezető, tréner, coach)  

16:00  Média-vállalkozó nők  
(moderátor: Ónody-Molnár Dóra) 

Barna Era (dajer.hu), Bognár Éva (CEU Reuters Digital News 
Report Magyarország), Bolváriné Gartner Anikó 
(Kalocsa.hu), Jaksity Kata (JK Productions), Libor Anita 
(noklapja.hu) 

17:30   Duplacsavar a Bent Balaton 
Egyesülettel 
(moderátor: Búzás-Kovács Anita) 

Makó Judit (life és párkapcsolati coach), Kis-Szitár Zsófia 
(Üzleti- és sport coach, tréner, utánpótlás edző), Molnár 
Szilvia (HR szakértő, vezetői coach, tréner), Nagyné Czuri 
Eszter (a BENT Egyesület elnöke, HR tanácsadó, recruiter) 

 

November 19 
10:00 Egyetemi ökoszisztémák női 

start-upoknak  
(moderator:Wolf Krisztián) 

Rusz Bertalan (Z10, BME), Dr. Sík Attila (Institute of 
Transdisciplinary Discoveries - PTE HUB),Pólya Bernadett 
(Four Bite, DEMOLA), Dr. Huszák Loretta (Corvinus Startup 
Corner)  

11:10 Nemzetközi piacra lépés 
(moderátor: Páti Diána, Impact 
Shakers) 

Antal Emese (Daquini), Dömösi Emese (La Loba Studio), 
Ozsvald Eszter (Yoganotch), Tóth Krisztina (Startup Europe 
Central and Eastern Europe & Western Balkans Networks) 

14:00  

 
Finanszírozás állami, 
önkormányzati forrásból 
(moderátor: Keveházi Kata) 

Ilyés Márton (Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány), Pohl Marietta (Baranya Megyei Vállalkozói 
Központ), Temesvári Szilvia (Terézvárosi Önkormányzat) 

15.10  
 

Donor-hatás (MagNet Panel 2) 
(moderator: Kökény Dalma) 

Balogi Anna és Hofgárt-Ékes Noémi, adományszervező - 
EMMA Egyesület (EMMA Egyesület), Gergely Anna 
(adjukössze.hu, NIOK) Guzsaly Péter (SKOOL), Szalay 
Dorottya (NANE)  

17:00 Nők az irodalomban 
(moderátor: Kiss Noémi) 

Borda Réka, Seres Lili Hanna, Hidas Judit, Tallér Edina 

November 20 
10:00  
 

Női kampányok nőkért Békéssy Olgi (Női váltó), Frankó-Csuba Dea (A jövő 
társadalmi projektjei), Jó Marianna (Egészség Hídja, 

https://www.facebook.com/impactacademyhungary/
http://bmvk.hu/rolunk/kapcsolat
http://bmvk.hu/rolunk/kapcsolat
http://bmvk.hu/rolunk/kapcsolat
http://bmvk.hu/rolunk/kapcsolat
http://bmvk.hu/rolunk/kapcsolat
http://bmvk.hu/rolunk/kapcsolat
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(moderátor: Csatos Erika, 
Álomjövő)  

Összefogás a mellrák ellen) (Koleszár Silvi (SKOOL), Dr. 
Törös Judit (Vállalható Vállalkozások, Nagykövet) 

11.30   
 

CSR stratégiák a női témák 
támogatásának tükrében 
(moderátor: Leichtman Ágnes) 

Bán Miklós (Espell), Csanak Gariella (Microsoft), Heal Edina 
(Egyenlítő Alapítvány), Pászka Petra (marketingvezető, 
MagNet Bank), Szinai Ádám (CIB) 

14:00  

 
Fenntartható női vállalkozások 
(moderátor: Kucsinka Gabriella) 

Szilágyi Andrea (NES Shoes), Molnár Eszter 
(Nekedterem.hu), Nemes-Takách Kata (Upszajándékbolt), 
Vészity Kata (Ökologistic Környezetvédelmi Alapítvány) 

16:00  
 

Nők a vidékfejlesztésben  
(szervezi a Bács-Kiskun megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara) 

Pajkó Andrea (Trendalelke.hu), Kőváriné Bartha Ágnes 
(szakértő), Keveházi Kata (kutató, JÓL-LÉT Alapítvány) 
 

18:00 Women of Music mini-koncerttel 
(moderátor: Weyer Balázs, 
Hangvető) 

Horváth Nina Sára (énekesnő) és Winkler Silvia (producer) 
- WOM, Hegedűs Anna, Bágyi Balázs 

 
 

A fenti beszélgetéseken kívül a témákhoz kapcsolódó workshopokat és személyes tanácsadásokat is 

szervezünk2. Az eseményhez kapcsolódóan a következő work-shopokra és személyes tanácsadásokra 

jelentkezhetnek a vállalkozónők. 

Workshop, 
tanácsadás 

Szakértő neve Tartalma 

Mi a Te szupererőd?  Balázs Tünde asztrológus, Varga Szilvia 
Edit önismereti coach, kommunikációs 
szakértő  

Hogyan legyünk együttérzők és 
képesek az önérvényesítésre? 
Önismeret - modellekkel, tesztekkel 

Megküzdés a 
félelmekkel - egyéni 
tanácsadás 

Szikora Emese coach, vállalkozó-
személyiség fejlesztő 

Általános és konkrét korlátok - és ami 
a félelmek mögött van. 
Személyre szabott válaszok 

Választásaim a 
bizonytalanságban 

Milánkovics Miléna / Tudatos Öregedés 
társ alapító, Gestalt terapeuta és Bence 
Judit / Gestalt terapeuta, Coach, 
szervezetfejlesztő 

Saját élmény alapú workshop 

Funkcionális dietetika 
- interaktív workshop 

Huszár Zsuzsanna - Étrendező, 
funkcionális dietetikus, social 
entrepreneur 

“Ha nincs rá időd, akkor kell a 
legjobban , hogy szakíts rá”  

                                                           
2 A nézők előzetesen regisztrálhatnak a személyes bevonódást lehetővé tévő online programokra. Mivel programunk 

megvalósítását a Terézvárosi Önkormányzat támogatta, a VI.kerületieket a regisztráció során előnyben részesítik a 
tanácsadók, trénerek, workshop-szervezők. 

https://www.facebook.com/okologistik/
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Nőként vállalkozást 
vezetni - Csoportos 
coaching az irodalom-
terápia eszközével 

Havasi Judit coach, szervezetfejlesztő és 
Leichtman Ágnes executive coach, 
irodalomterapeuta 

Miként vezet egy nő? Milyen a hiteles 
női vezető? Kihívások, nehézségek és 
lehetőségek  

A probléma, mint 
megoldásra váró 
feladat - Workshop 

Gintl-Reszegi Mária – Insprl, tréner, 
facilitátor 
 

A probléma karakterisztikája. Új 
működési minták, egyszerűbb 
megoldási utak.  

 

A kezdeményezéssel, az eseménnyel kapcsolatos információkat nyomon követhetik a Vállalkozó Nők Világnapja 

FB-oldalán.  

Háttér 

A Vállalkozó Nők Világnapja egy az ENSZ égisze alatt, a világ 144 országában megvalósuló kampány, 

melynek célja a női vállalkozások gazdaságban betöltött szerepének elismertetése, a vállalkozó nők 

gazdasági befolyásának növelése, társadalmi szerep- és felelősségvállalásának láthatóvá tétele és 

bátorítása, a legfontosabb globális vagy helyi problémák megoldásához való hozzájárulásuk tudatosítása. 

Ma már a világon mindenütt tudják, a nők aktív részvétele a társadalmi és gazdasági életben, a nőies értékek - 

a segítségnyújtás, gondoskodás – jelenléte, szorosan összefügg a társadalmak jóllétével. Ismert tény az is, hogy 

a nők erőforrásaik jelentős részét a jövő nemzedék életkörülményeinek javítására fordítják, ezáltal is 

hozzájárulva a szegénység felszámolásához. Ugyanakkor a női vállalkozások sajátossága az is, hogy olyan 

területeken és/vagy oly módon működnek, melynél az életminőség, az egészség, a környezet javítása áll a 

tevékenységek fókuszában. 

A nők szélesebb körének vállalkozási tevékenysége, érdemi döntéshozatali részvétele hozzájárul egy 

szolidaritáson, esélyegyenlőségen, erőszakmentes kommunikáción alapuló társadalmi légkör és szemlélet, egy 

a rövidtávú profitérdek kizárólagosságát felülíró gazdálkodási kultúra létrehozásához, olyan társadalmak 

létrejöttéhez, ahol a fejlődést nem a gazdasági növekedés mutatószámaiban, hanem az emberek jóléti és jólléti 

mutatóinak javulásában mérik.  

A nők vállalkozási tevékenységének ösztönzése, támogatása a jelen gazdasági recessziójában különös 

jelentőséggel bír, egyfelől azért, mert a nők által végzett tevékenységek elengedhetetlenek a hétköznapok 

stabilitásához, másfelől azért is, mert a nők azok, akikre a válságok a láthatatlan, el nem ismert magánéleti és 

közösségi feladatok, köztük az érzelmi munka egyenlőtlen megosztása miatt nagyobb terheket rónak.  

Ma a világon a munkák többségét a nők végzik, a jövedelmek alig felééért. Miközben a Global Gender Gap 

Monitor szerint a jelen tőkeakkumulációs trendjei mellett egyre nő a nemek közti gazdasági szakadék, 

áthidalásához ma már 257 év szükséges, miközben a szegények 70%-a továbbra is nő, és nincs olyan ország a 

Földön, amelyben a nemek közti egyenlőség megvalósult volna. A jelen Nyilvánvaló, hogy nőkre irányuló 

programok nélkül a nemek egyenlő jogai, a társadalmi igazságosság szempontjai nem biztosíthatók. A nők 

érdemi, erőforrások elosztásában való közreműködése nélkül nemcsak a nők és lánygyermekek szempontjainak 

érvényesíthetősége marad korlátozott, de tovább éleződnek a társadalmak közti és azokon belüli 

egyenlőtlenségek és feszültségek. 

*** 

https://www.facebook.com/vallalkozonokvilagnapja/
https://www.facebook.com/vallalkozonokvilagnapja/
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Magyarországon kampányunk célja az élet valamennyi területén vállalkozóként tevékenykedő nők 

sokszínűségének, helyzetének és tehetségüknek bemutatása. Egy olyan nőbarát vállalkozói ökoszisztéma 

tűztük ki célul, melyben a szereplők tisztában vannak a női vállalkozások értékeivel, és törekszenek a nemek 

közti egyenlőtlenségek oldására.  

Kérjük, amennyiben megteheti, segítse ügyünket a részvételével! Amennyiben kérdése lenne, kérem, hogy 

keressen az alábbi elérhetőségek bármelyikén! 

Üdvözlettel, 

 

Keveházi Kata (+36209732803) 

A Vállalkozó Nők Világnapja magyarországi nagykövete 


