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BEST WORKPLACE FOR WOMEN AWARD
Founded in 2007

The initiative was launched in 2007 in honor of the “Equal Opportunities for All –
European Year”. The Prize has been established to point beyond the need for equal 
employment opportunities to the economic advisability and advantages of making 
more and more women part of the work force. 
The Competition is open to Employers operating in Hungary who fall into one of two 
categories:
• those employing 20-250 individuals, 
• those employing more than 250 individuals.
In the evaluation Committee experts for vocational and adult education, women in
leadership, labor law and equality are represented.
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Előadó
Bemutató megjegyzései
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. A bírálóbizottságban felnöttoktatási,  vezetési, munkajogi és esélyegyenlőségi szakterület képviselői vettek részt.



Since 2007
• We have awarded more than 100 companies, including many large 

international companies, small and medium-sized enterprises and state 
and municipal institutions.

• We have carried out surveys in connection with our “Best Workplace for 
Women” Award among employers and employees for 15 years. Our 
special database regarding women’s employment and women’s well-
being is available as a representative sample based on the opinion of 
more than 20 thousand questionnaires.

• We have developed our award with particular emphasis on introduction
of Hungarian “best practices” on Hungarian and international platforms

• Since 2020 the pandemic forced many employers to fundamentally 
rethink their working practices and attitudes and this is reflected in the
results of the 2020 awards.
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Előadó
Bemutató megjegyzései
Több mint 100  céget díjaztunk, van  köztük  számos nemzetközi nagyvállalat, hazai kis és közepes vállalat és állami és önkormányzati intézmény.A díjhoz kapcsolódóan a 15 év alatt munkáltatók és a munkavállalók körében folyamatosan felméréseket végzünk és jelenleg a nők foglalkoztatására és a nők jólétére vonatkozó speciális adatbázisunk több, mint 20 000 kérdőív véleménye alapján reprezentatív mintaként áll rendelkezésre. A pályázatot a cégek managementje nyújtja be, de nagyon fontos elem az anonim  dolgozói kérdőívek kitöltése!A díjat arra tekintettel alapítottuk, hogy a vállalatok jó gyakorlatait  példaként mutassuk be és népszerűsítsük hazai és  külföldi platformokon. 2020 óta a pandémia sok munkáltatót arra ösztönzött,  hogy alapvetően gondolja át és módosítsa munkáltatói gyakorlatát . A 2020-as pályázat értékelése már ezeknek a figyelembe vételével  történt. 



Evaluation criteria review the activities of the applicant and take into
account aspects like
• representing the interests of special groups of women
• integration of new graduates into the labor market
• situation and / or continued employment of women returning from maternity

leave
• career support for women over the age of 50
• improving employment opportunities for women with disabilities
• efforts to support women's health
• the proportion of women in leadership positions
• opportunities for part-time work and conditions for teleworking
• reconciling work, private and family life
• careers and career prospects
• capacity building opportunities
• organizing family programs
• supporting childcare facilities, etc.
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Előadó
Bemutató megjegyzései
Értékelési szempontok komplexen tekintik át az adott pályázó tevékenységét és figyelembe veszik például a speciális női csoportok érdekeinek képviseletét, például az új diplomások munkaerő-piaci integrációját, a szülési szabadságról visszatérő nők helyzetét és / vagy folyamatos foglalkoztatását,az 50 év feletti nők karrierjének támogatását, a fogyatékossággal élő nők foglalkoztatási esélyeinek javulását, a nők egészségének támogatására tett erőfeszítéseket, a vezető pozícióban lévő nők arányát, a részmunkaidős munka lehetőségeit,a távmunka feltételeit, a munka, a magán- és a családi élet, a karrier és az előmeneteli lehetőségek összeegyeztetését, a képességfejlesztési lehetőségeket,a családi programok szervezését és a gyermekgondozási intézmények támogatását, stb. 



Different
sectors

Trade
Service

Production
Education

Nationwide
Institutions
Companies
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Előadó
Bemutató megjegyzései
Több mint 100 díjazott pályázó közül csak néhány fért a diára. Fontos azonban, hogy a pályázatok az ország egész területéről érkeztek,  a gazdasági élet szinte minden ágazatából.  Vannak köztük termelő cégek, kereskedelmi cégek, a szolgáltató szektorban tevékenykedők, állami és önkormányzati intézmények. 



Companies / institutions employing more than 
250 people:
I. Semmelweis Egyetem Budapest
II. Tesco-Global Áruházak Zrt. Budaörs
III. shared: Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményei
III. shared: Karsai Holding Zrt. Székesfehérvár

Companies / institutions employing less than 
250 people: 
I. Váci Család- és Gyermekjóléti központ
II. Atlas Copco Magyarország Kft. 
Szigetszentmiklós
III. shared: Faberland Kft. Pécel
III. shared: MAPEI Kft. Budaörs
Special Award in the category of Companies / 
institutions employing less than 250 people: Fóti
Boglárka Óvoda

BEST WORKPLACE FOR WOMEN 2020
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BEST WORKPLACE FOR WOMEN AWARD IN
MEDIA 2020
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Előadó
Bemutató megjegyzései
A 2020-as LNMH pályázat a korábbiaknál is nagyobb médiavisszhangot kapott. A  legfontosabb közszolgálati és kereskedelmi médiumok mind foglalkoztak a díjjal, így a Kossuth rádió, az MI TV, a Napi.hu, a Cslád.hu és természetesen a nyertesek saját  médiafelületeiken is részletese  bemutatták  díjat. 



BEST WORKPLACE FOR WOMEN AWARD
IN MEDIA 2020
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BEST WORKPLACE
FOR WOMEN AWARD
IN MEDIA 2020
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We are introducing two of the 
“Best Workplace for Women” Award winners 2020

I. Semmelweis University Budapest
Ms. Kata Adonicsné Püski Deputy Head of the Rector’s Cabinet

III. shared: Karsai Holding Zrt. Székesfehérvár
Ms. Éva Kis general manager, Holding Zrt
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