
 

KÖVET 25 Jubileumi Díjátadó Ünnepség és 
Konferencia 

 

Ünnepelje velünk a KÖVET Egyesület fennállásának 25. évfordulóját! 
 
A jubileumi rendezvény  keretében képet adunk arról, hogy szakmailag hogyan és hova jutott el a 
szervezet a negyed évszázad alatt és hogyan készülünk az előttünk álló kihívásokra. Kihirdetjük a 2020 
folyamán lezajlott KÖVET 25 Program eredményét, díjazzuk és bemutatjuk a környezetvédelmi és 
társadalmi szempontból leginkább példamutató intézkedéseket és vállalatokat, szervezeteket. Külföldi 
és hazai vendégelőadóink segítségével elemezzük a COVID-19 veszélyhelyzet környezeti és gazdasági 
hatásait és tanulságait. 

  
Postpandemic economy, avagy elmélkedés  

a vírushelyzet utáni gazdaság „mibenlétéről” 
  
  
Jelenleg még nem világos a Covid-19 következtében elhunytak száma hogy viszonyul a közlekedési 
balesetek áldozatainak lecsökkent számához és a WHO által évi 2-3 millióra tehető légszennyezésből 
eredő halálozások számához. A vírusválság gazdasági következményei első látásra katasztrofálisak, már 
az Economist c. mértékadó lap is „90%-os gazdaságról” beszél, azaz az átmeneti 20-30%-os visszaesés 
egy része nem fog visszaépülni. Ugyanakkor alternatív gondolkodók mellett már főáramú közgazdászok 
is megkockáztatják azt a kijelentést, hogy habár fájdalmas, de talán nem is olyan nagy baj ez, hiszen a 
világgazdaság túlnőtte magát: meghaladta az emberi és fenntartható mértéket. Mindenki egyetért 
abban, hogy jobb lenne az egy évvel ezelőtti gazdaságnak csak a fenntartható, felelős részét 
újjáépíteni. Ám ehhez nemcsak a társadalmak által legitimált politikai akarat hiányzik, hanem a 
közegyetértés is: milyen irányban haladjunk tovább? Konferenciánkon ez az elméleti és gyakorlati 
téma, hazai és külföldi vezető szakértők előadásain és vitáján keresztül. 
  

Időpont: 2020. október 20. 9:30-17:00, kedd 
 
Helyszín: Magnet Közöségi Ház, Hamvas Terem (1062 Budapest, Andrássy út 
98.)  és ZOOM-on online közvetítésen 
 
Jelentkezés: Jelentkezni az alábbi regisztrációs felületen lehet, jelentkezését 
kérjük legkésőbb 2020. október 18-áig küldje el! 
 
 
 
 

https://kovet.us13.list-manage.com/track/click?u=27b7b43add66edeb2dbf69c41&id=bbe235ae96&e=07f80886e8


 

Program  

9:30-10:00 Érkezés és regisztráció 

10:00 – 11:30 

A nap háziasszonya: Doró Viktória, Zöld Toll díjas újságíró 

KÖVET 25 - 25 éve a fenntarthatóságért! 

 Herner Katalin, ügyvezető igazgatója – a KÖVET 2020-ban 

 25. éves Jubileumi Visszaemlékezés, az Egyesület alapítótagjaival, 
tagjaival, és tisztviselőivel. 

 Kemény Tamás, a KÖVET alapítójának köszöntője (telefonon) - 
felkérés alatt 

 Dr. Georg Winter (B.A.U.M), a KÖVET mentorának köszöntője (online 
bejelentkezés) - felkérés alatt 

11:30 – 13:30 

KÖVET 25 Program Díjátadó Ünnepség 

 Prof. Dr. Zilahy Gyula (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Tudományos és Nemzetközi Dékánhelyettes) a KÖVET 25 
Program Zsűri képviseletében mond felvezető beszédet  

 Díjátadó ünnepség 

 Kerekasztal beszélgetés a KÖVET 25 Program díjazottjaival, az 
esettanulmányokról 

 Intézkedések bemutatása, filmvetítés 
levezeti: Herner Katalin, KÖVET Egyesület 

13:30  - 
14:00 

Ebédszünet, szendvicsebéd 

14:00 – 15:30 

KÖVET 25. Konferencia: Postpandemic economy 

 14:00 - 14:20  Prof. Dr. Tóth Gergely (KÖVET Egyesület, Szent István 
Egyetem) – „Ahol csókot vált az igazság és a szeretet” – De a 
gazdaságban??? 

 14:20 - 14:40  Heinz Werner Engel (SDG coach and EMS expert, 
INEM) – Challenges for small busienss in the EU Green Deal and post-
covid economy and KÖVET’s new intervention models 

 14:40 - 15:00  Mathis Wackernagel (founder and president, Global 
Footprint Network) – Is the future already present?  

 15:00 - 15:30  Kerekasztal beszélgetés 



 

 
A regisztráció során a KÖVET tagvállalatai előnyben részesülnek. A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

További információ: Biró Imola, +36 20 317-2389, biro@kovet.hu, www. kovet.hu 

 

15:30 – 17:00 

Humánökonómiai Összefogás? – Vírushelyzet utáni gazdaság hazai 
kilátásai a KÖVET Egyesület által kidolgozott H2Ö koncepció mentén 
 

 Prof. Dr. Palkovics László, Magyarország innovációs és technológiai 
minisztere (felkérés alatt) 

 Dr. Nagy István, Magyarország agrárminisztere (felkérés alatt) 

 Dr. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke (felkérés 
alatt) 

 Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal elnöke (felkérés alatt)  

 Kőrösi Csaba, a KEH Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága 
igazgatója (felkérés alatt) 

 Ifj. Chikán Attila, a BCSDH elnöke (felkérés alatt) 

 Éger Ákos, az MTVSZ ügyvezető elnöke (felkérés alatt) 

 Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója (felkérés alatt) 

 Molnár Áron noÁr, színész, előadóművész, aktivista (felkérés alatt) 

levezeti: Prof. Dr. Tóth Gergely, KÖVET Egyesület 

17:00 - Zárszó, elköszönés 

mailto:biro@kovet.hu

