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Ferenczi Andrea, aki a 90-es évektől tevékenykedik a női esélyegyenlőség előmozdítása érdekében 
amerikai indíttatásnak köszönhetően, 2003-ban megalapította a Magyar Női Karrierfejlesztési 

Szövetséget (MNKSZ). Célja, hogy javítsa a nők esélyegyenlőségét a karrierfejlesztésben és 
támogassa a női érdekérvényesítést. Ennek érdekében a Szövetség feladatának tekinti a kormányzati-, 
az üzleti-, a tudományos-, és civil szféra közötti párbeszéd elősegítését. Az MNKSZ 2009-től az 
ENSZ-ben “Consultative NGO” státusszal rendelkezik, mint első magyar civilszervezet. 
 
Civil szervezeti tevékenységek 
 

Konferenciák szervezése  
Összefogás egy jobb világért      2009 
Női karrier korhatár nélkül      2009 
Foglalkoztatás – Esélyegyenlőség – Versenyképesség  2008 
Nők a politikai döntéshozatalban     2007 
Magyar Nők Világkonferenciája     2007 
Március a fogyatékkal élő nőké (I-IV.)    2006-2010 
Polgármesterek az esélyegyenlőségért    2005 
Nők a vidékfejlesztésben és a közélet formálásában   2004  
 
Pályázatok és Díjak alapítása    
 „Díj a Női Esélyegyenlőségért” alapítása 2007-ben, évente kerül adományozásra. 
„Legjobb Női Munkahely” pályázat alapítása 2007-ben Európában először, a munkahelyi női 
esélyegyenlőség előmozdítása céljából, évente kerül meghirdetésre. 
„Önkormányzatok az esélyegyenlőségért” pályázat 2005-ben az önkormányzatok női érdekvédelmi 
és esélyegyenlőségi munkájának elismerésére. 
 
Szakértői tevékenység 
Ferenczi Andreát 2009-ben az Older Women’s Network, Europe beválasztotta az elnökségébe. 
2006-2010 között a Szociális és Munkaügyi Minisztériumon belül létrehozott „Nők a gazdasági 
döntéshozatalban” Munkacsoportban és a Parlament Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságában 
működött szakértőként.  
Szakértői együttműködő partnere az EP Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságán belül Járóka Lívia 
és Dr. Gurmai Zita EP képviselőknek, akik védnökei a „Legjobb Női Munkahely” pályázatnak. 
Tagja a 2007-ben alapított, Washington DC-i székhelyű Diversity Spectrum Corporation Vezetői 
Diversity Tanácsnak.  A Diversity Spectrum Corporation vezető online információszolgáltató a 
diversity („sokszínűség”)  témakörében.  
Ferenczi Andrea részt vett az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa Nők Helyzetével Foglalkozó 
Bizottságának (CSW) 52., 53, és 54. ülésszakán New Yorkban. A CSW 54 ülésszakon ezév 
márciusában mint tanácsadói státusszal rendelkező meghívott civilszervezet képviselője vett részt. 
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Előadások 
Ferenczi Andrea a női esélyegyenlőség és érdekvédelem képviseletében több európai, amerikai és 
ázsiai női civil szervezettel tart kapcsolatot. Számos magyar és nemzetközi konferencia meghívott 
előadója. 
Ezév áprilisában az MNKSZ-t bemutató előadást tartott a GE Energy-nél a Women’s Network tagok 
részére. 
A közép-kelet-európai országok helyzetéről tartott előadást 2009-ben Hongkongban az ENSZ által 
szervezett emberkereskedelem témájával foglalkozó konferencián. 
2007-ben a New Yorkban rendezett  World Diversity Leadership Summit világkonferencián és  
ugyanebben az évben Brüsszelben a Európai Bizottság Social Integration konferencián szerepelt 
előadóként. 
Szerb női vállalkozók részére a HUNIDA Magyar- Nemzetközi Fejlesztési Segítségnyújtási Kht-nál 
tartott előadást 2006-ban. 
 
 
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség honlapjai 
http://www.noikarrier.hu 
http://www.magyarnok.hu 
http://www.legjobbnoimunkahely.hu 
http://www.marciusafogyatekossaggalelonoke.hu 
 
 
Üzleti tevékenység 
 
Ferenczi Andrea a PRenergia Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója 1999-től, amely átvette a 
korábban 1991-ben alapított cége a Ferenczi&Ferenczi keretében elsősorban a magyar erőművek 
igényeire specializálódott professzionális PR és HR szolgáltatásokat. Ezek kibővültek webdesign és 
multimédia szolgáltatásokkal fia, egyben tulajdonostársa Ferenczi István vezetésével.  
 
Ferenczi Andrea 1991 előtt a Nikex Nehézipari Külkereskedelmi Vállalatnál szerzett üzleti 
tapasztalatokat nagyberendezések exportja és importja területén több európai és ázsiai relációk 
felelőseként. 
 
Képzettség 
 
Ferenczi Andrea a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát Budapesten, német és angol 
nyelvekből felsőfokú, spanyol nyelvből középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezik. 
1992 -95 között USAID ösztöndíjak keretében szerzett szakmai ismereteket a public affairs területén 
valamint erőművek PR és HR részlegeinél és jelentős PR és HR cégeknél az Amerikai Egyesült 
Államokban. Szakmai tudását azóta is rendszeresen fejleszti amerikai partnerprogramok keretében. 
 
 
Ferenczi Andrea a HR Portálon 
 
http://www.hrportal.hu/c/ferenczi-andrea-a-magyar-noi-karrierfejlesztesi-szovetseg-elnoke-

20100208.html 
 
http://www.hrportal.hu/hr/kulon-hr-strategiat-igenyel-a-noi-foglalkoztatas-20100201.html 

 
 
 
 
 


