


Élményekben gazdag időtöltést kívánunk valamennyi érdeklődőnek!

A World Economic Forum tanulmánya szerint a most zajló digitális 
forradalom hatásai miatt 2030-ig több mint 1 milliárd embert kell 
átképeznünk, a következő két évben pedig várhatóan megváltozik a 
meglévő munkák elvégzéshez szükséges alapkészségek 42%-a. 
A megszűnő és az újonnan létrejövő munkahelyek pedig nem 
ugyanazokat a kompetenciákat és tudást igénylik majd. Úgy gondol-
hatnánk, ebben a változó világban a jövőre vonatkozóan stabilitást 
nehéz találni, azonban nem ez a helyzet. A társadalom magasabb 
szintű működése magával vonja a jövő felelős tervezésének fela-
datát, a fenntarthatóság, a természetes környezettel való harmónia 
kialakításának kötelezettségét. A vonatkozó interdiszciplináris kuta-
tások már most dominánsan megjelennek a tudományos éltben és 
az erre épülő új ipar és gazdaság a 21. század meghatározó ténye-
zője lesz. 
Ezeket a gondolatokat képzéseinkben, kutatásainkban, így e kon-
ferencia keretében is, hangsúlyozzuk, hogy segítsük társadalmunk 
transzformációját.

Dékáni köszöntő

Dr. Németh István
dékán

A szekcióelőadásokon hallgatóink a fenntarthatóság kiemelt szerepét és sokszínű arcát 
mutatják be. Az előadásokból megismerhetjük az aktuális trendeket, kihívásokat, s le-
hetséges gyakorlati válaszokat.

Moderátor: Balázsné dr. Lendvai Marietta, főiskolai docens

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz!

Több kutatási eredmény igazolja, hogy a fiatal generáció nagyfokú 
tudatossággal, s elkötelezettséggel bír a fenntarthatóság iránt. 
A konferencia legfőbb célja a fenntarthatósági szemlélet fejleszté-
se és a tudás bővítése mellett a hallgatók mélyebb bevonása, ér-
zékenyítése a téma iránt, továbbá figyelmük ráirányítása arra, hogy 
leendő közgazdászként ezen gondolkodásmód birtokában milyen 
sokszínű és felelősségteljes kihívás és feladat vár rájuk.

Fenntarthatóság sokszínű arca hallgatói szemmel

Balázsné dr. Lendvai Marietta
a program ötletgazdája és főszervezője

FENNTARTHATÓSÁGRÓL MÁSKÉPP   
hallgatói konferencia  2021.05.26-27.

PROGRAM

KÉPPMÁS

MEGNYITÓ9,00-9,10
Dr. Németh István dékán, PE GKZ

9,10-9,45 PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Balázs Bence – Tóth Máté
Fenntarthatóság Z generációs szemmel

Pete Vanda Flóra
Fenntarthatósági stratégia kopogtat egy családi vállalkozás ajtaján

A plenáris előadások keretében az OTDK-ra jutott, fenntarthatósági 
témájú pályamunkájukat mutatják be a hallgatók.

Fenntartható fejlődés: kihívások és lehetőségek
Fenntartható pénzügyek és számvitel

9,45-13,00 SZEKCIÓELŐADÁSOK

2021. május 26., szerda

Fenntartható-és felelős menedzsment
Fenntartható fogyasztás

10,00-13,15 SZEKCIÓELŐADÁSOK

2021. május 27., csütörtök

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6ab972bae397452483058c0b4250a4ca%40thread.tacv2/1620734902558?context=%7b%22Tid%22%3a%22d77b9052-84e8-4e3a-b61f-d1f9a03d0a8a%22%2c%22Oid%22%3a%2278870435-e780-481d-85be-7e05fa90b580%22%7d


FENNTARTHATÓSÁGRÓL MÁSKÉPP   
hallgatói konferencia  2021.05.26. 11,30-13,00

Szekcióelnök: Dr. Jármai Erzsébet
főiskolai tanár

FENNTARHATÓ FEJLŐDÉS: KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK

9,45-10,00 Fülöp Viktorina – Kránicz Vivien
Fenntarthatóság és versenyelőny

Rákosa Gréta – Szimeszter Barbara
Sharing economy, vagyis a megosztáson alapuló gazdaság és fenn-
tarthatóság
Csordás Andrea – Tóth Máté
Körforgásos gazdaság, ahogy mi látjuk

10,30-10,45

10,15-10,30

10,00-10,15

Szünet

11,00-11,15 Kacsar Barnabás – Németh Krisztofer
A Zwack Unicum Nyrt. CSR aktivitásainak bemutatása

Horváth Katalin – Tóth Xénia
Fenntarthatósági rangsorok, díjak és azok szerepe

11,15-11,30

Szekcióelnök: Dr. Csanádi Ágnes, 
tanszékvezető, egyetemi docens

FENNTARTHATÓ PÉNZÜGYEK ÉS SZÁMVITEL

Balazsin Zoltán
Fenntartható pénzügyek

Dezső Gréta – Szitovszky Kíra
Zöld bankok és hatásuk

11,45-12,00

11,30-11,45

Szünet

12,30-12,45 Bacsi Mihály – Gáspár Péter
Közösségi finanszírozás és fenntarthatósági vonatkozásai

Esztergályos Viktória – Kakas Klarissza
Zöld számvitel a mérlegen

12,45-13,00

12,00-12,15 Juhász Ákos – Zaccomer Judit
Felelős befektetések a gyakorlatban

KÉPPMÁS

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz!

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz!

hallgatói konferencia  2021.05.26. 9,45-11,30
FENNTARTHATÓSÁGRÓL MÁSKÉPP   

Macher Dávid – Pajor Márton
Felelős vezetés – elvárások és jó gyakorlatok
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Szekcióelnök: Dr. Palányi Ildikó
tanszékvezető, főiskolai docens

FENNTARTHATÓ- ÉS FELELŐS MENEDZSMENT

Fehér Fanni – Mazur Lilla
Fenntartható fejlődés és HR

Molnár Máté – Pler Bence
Belső CSR felértékelődő szerepe és gyakorlati aspektusai

Kovács Izabella – Takács Tibor Bence
Fenntartható logisztika és kihívásai

10,30-10,45

10,15-10,30

10,00-10,15

Szünet

11,15-11,30 Bujtor Vivien – Szőke Petra
Közös értékteremtés elméleti és gyakorlati vonatkozásai

Farkas Adél – Híres Benita
Fenntarthatóság a hazai felsőoktatásban

11,30-11,45

10,45-11,00

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz!

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz!

Szekcióelnök: Balázsné dr. Lendvai Marietta
főiskolai docens

FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS

Borbola Fanni – Simon Bálint
Fenntartható fogyasztás: kihívások és lehetőségek

Puskás Vivien – Rákos Ramóna
Fenntartható divat

12,00-12,15

11,45-12,00

Szünet

12,45-13,00 Vizi Tímea – Árendás Amanda
Fenntartható szépségápolás

Málics Bence – Vajmi Laura
Fenntarthatósági védjegyek és jelölések

13,00-13,15

12,15-12,30 Boros Zsombor – Császár Krisztina
Helyi termékek és fenntarthatósági vonatkozásai

KÉPPMÁS

hallgatói konferencia  2021.05.27. 10,00-11,30
FENNTARTHATÓSÁGRÓL MÁSKÉPP   

hallgatói konferencia  2021.05.27. 11,30-13,15
FENNTARTHATÓSÁGRÓL MÁSKÉPP   

Pető Tamás – Takács Virág Vivien
Az Apple és a Huawei fenntarthatósági fókuszú elemzése
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Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ
Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/A.
zek.uni-pannon.hu
kommunikacio@zek.uni-pannon.hu
facebook.com/uni.zek
instagarm.com/uni.zek

Vezetünk téged a Zöld úton! 
Tanulj a fenntarthatóságról testközelben! 
Ezernyi „zöld” kutatási téma közül választhatsz!
Vegyél részt jótékonysági és önkéntességi programjainkon! Mert adni jó! 
Légy a fenntartható és felelős szemlélet nagykövete! 
Ép testben ép lélek! Sportolj, mozogj, eddz velünk! 
Gondolkodjunk és cselekedjünk közösen, környezettudatosan, felelősen! 
Kapcsolódj be szemléletformáló programjainkba!      

KÉPPMÁSFENNTARTHATÓSÁG


