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Nők a technológiában és innovációban fórum a 
Corvinus Egyetemen 

2017. december 5. 
 
 
A februári „Women in Data Science” konferencia sikerességén 

és az ott tapasztalt érdeklődéstől fellelkesedve az SAP 
szoftvercég és a Nők a Tudományban Egyesület december 5-

én fórumot szervez „Nők a technológiában és az 
innovációban” címmel. A fórum célja a nők innovációban, 

technológiában való előremenetelének pozitív vezetői 
példaképekkel való alátámasztása, tapasztalataik, 

módszertanok és megoldások átadása, előadás és work-shop 
formájában. Az esemény sajtónyilvános, de regisztrációhoz 
kötött. 
 
Az SAP üzleti szoftvergyártó a diverzitás jegyében több olyan 
kezdeményezést indított el, mely a nőket támogatja a technológia 
területén, őket inspirálja az e területen való elhelyezkedésre. Az SAP 
University Alliances –melynek már számos magyar egyetem is tagja– 
révén például támogatja az adattudományok területén elért eredmények 
bemutatására szolgáló stanfordi előadássorozatot. Az ENSZ 2017-ig 
kitűzött globális céljai között (Sustainable Development Goals) szerepel a 
nemek közötti egyenlőség megvalósítása és a nők szerepének erősítése a 
technológiai területeken. Ezért lépett az SAP globális együttműködésre az 
ENSZ női tagozatával is, melynek első eredménye a UN Women Innovation, 
Technology and Entrepreneurship Industry Forum*, mellyel a nők 
technológiai, innovációs és vállalkozói szférában történő 
előremenetelét szeretnék hatékonyan támogatni.  
 
Az SAP Hungary Kft. a Nők a Tudományban Egyesülettel (NaTE) 
együttműködve csatlakozik be ebbe a programba és rendezik meg közösen 
a december 5-i, budapesti fórumot. 
 
A program előadói olyan vezető vállalatok, vállalkozások, szervezetek 
vezetői, akik szakmai és magánéletükből merített pozitív példákkal, elért 
eredményeikkel tudják inspirálni az érdeklődő közönséget. 
 

 

 
 

 

http://www.widsconference.org/
http://www.sap.com/index.html
http://www.sap.com/hungary/training-certification/university-alliances.html
http://www.sap.com/hungary/training-certification/university-alliances.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://events.sap.com/us/sap-un-women-global-coalition-change/en/home
http://events.sap.com/us/sap-un-women-global-coalition-change/en/home
http://www.sap.com/hungary/index.html
http://www.nokatud.hu/


   
A budapesti fórum időpontja: 

2017. december 5. (kedd), 16:00 
helyszín: 

Corvinus Egyetem Budapest, E épület, III. Előadó 
Fővám tér 8. 

 
Program: 

 15:30- 16:00 Regisztráció 
 16:00 - 16:20 Köszöntők 

o Corvinus Egyetem köszöntője: dr. Nagy Beáta, 
intézetigazgató, Társadalomtudományi és Nemzetközi 
Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet 

o NaTE köszöntő 
o SAP megnyitója: Horváth Krisztina, HR igazgató, SAP 

Hungary Kft.  
 16:20 - 17:00 Keynote 

o Grósz Judit, marketing és operatív igazgató, Microsoft 
Magyarország 

o Szandrocha Kamilla, COO, Igazgatótanács 
tagja, Aquincum Inkubátor 

o Szalay Péter, operatív igazgató, IBM 
 17:00 - 19:00 Workshop 
 19:00 - 20:00 Vendéglátás - Kapcsolatépítés 

 
A vitaindító beszédeket követően megvizsgáljuk a nők lehetőségeit 
elsősorban a technológia és innováció területén. A workshop keretein belül 
az Appreciative Inquiry (AI) módszer segítségével célunk olyan kreatív 
ötleteket és innovatív megoldásokat generálni, amelyek feldolgozása után 
a résztvevők új szemléletmóddal és az élet akár több területén 
alkalmazható eszköztárral távozhatnak. A fórumon különböző innovációs 
fejlesztéseket ki is lehet próbálni, többek között a 3D nyomtatást, a VR 
szemüveget és a My museum digitális alkalmazást. 

 
A workshop asztalgazdái: 
 

 Balassa Beatrix, felhő szolgáltatási és operációs igazgató, 

EMEA régió (Európa, Közel-Kelet és Afrika), SAP 

 Dessislava Dimitrova, ügyvezető, Alphasonic Kft. 

 dr. Nagy Beáta, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és 

Társadalompolitika Intézetének igazgatója, a 

TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ társigazgatója. 

 dr. Zolnay Judit, vezérigazgató, Metlife 

 Juvancz Beáta, ügyvezető igazgató, Morgan Stanley Finance 

 Klementz Kata, L’office, társalapító 

 Orosz Györgyi, Hősök Tere Kezdeményezés, CEO 

 Paál Laura, GE Global Operations üzletágának az európai 

informatikai igazgatója 

 Szekeres Réka, Early Talent Ambassador, SAP Hungary Kft. 



   
 Szendrő Veronika, Török Tünde, My Museum – digitális 

művészeti galéria 

 Egyenlítő Egyesület (egyeztetés alatt) 

 Corvinus Geek Club, Szűcs Vanda Zsófia, közösségi vezető 

 Effemine Egyesület, Bors Anita, elnök 

 NaTE – Dr. Nagy Beáta, Szigeti Fanni, Hódosy Lucia 

 div[e]it, Czapari Dóri, Körössy Daniella, Kádár Szilvia 

 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A részvétel ingyenes, de kérjük, 
hogy a részvételi szándékot a regisztrációs felület kitöltésével jelezzék 
felénk. 

 
További információk:  lucia.hodosy@nokatud.hu , +36 20 9361-365 
 
A sajtó munkatársait kérjük, ezen e-mail címeken jelezzék részvételi 
szándékukat: schneidererika@t-email.hu 
vagy mark.arato@sap.com. 
 
Háttérinformáció- SAP 

Az SAP Hungary Kft. a hazai üzleti informatikai szektor vezető szereplője, melynek 

megoldásai áthatják a magyar gazdaságot. Ügyfelei között megtalálhatóak a párfős 

vállalkozástól kezdve a több ezer főt foglalkoztató tőzsdei cégig minden szektor 

vállalata, ide értve az állami szervezeteket is. A hatékonyabb működést biztosító 

szoftverek értékesítése, bevezetése mellett, világpiacra is készülő innovatív és 

komplex termékfejlesztést, és nemzetközi terméktámogatási munkát egyaránt 

végez az SAP magyar leányvállalata. A jelenleg több mint 1000 főt foglalkoztató 

vállalat többször nyert munkáltatói, és egyéb díjakat, melyek jól példázzák a 

munkaerő, a fenntarthatóság, a gazdasági fejlődés iránti elkötelezettségét. Bővebb 

információk a www.sap.hu oldalon. 

 

Háttérinformáció- NATE 

A Nők a Tudományban Egyesület egy országos hálózat, tagjai női és férfi kutatók, 

egyetemi oktatók, mérnökök a tudomány és innováció minden területéről, akik 

közös elkötelezettséggel képviselik a nemek közötti esélyegyenlőség ügyét a 

tudomány és kutatás területén. 

Az Egyesület célja, hogy vonzóvá tegye a technológiaorientált szakmákat a 

középiskolás lányok számára is és ezzel csökkentsék a mérnök és informatikus 

szakember hiányt. Feladatának tekinti, hogy konferenciák szervezésével és egy 

saját díj átadásával felhívja a figyelmet a női innovátorok társadalomban és 

gazdaságban betöltött szerepére. Szemléletformáló, stratégiai együttműködéseket  

alakít ki cégekkel és egyetemekkel, annak érdekében, hogy együttes 

összefogással, szektorokon átnyúló kooperációkkal tegyenek a nők 

alulreprezentáltsága ellen a tudományos és technológiai területeken.  

www.nokatud.hu 

 

További információ: 

Arató Márk      Schneider Erika 
SAP Hungary Kft.    Nők a Tudományban Egyesület 
mark.arato@sap.com   schneidererika@t-email.hu 

+36 70 702 1078    +36 30 922 0569 

http://bit.ly/sheinnovates_regisztracio
mailto:lucia.hodosy@nokatud.hu
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http://www.nokatud.hu/
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