
 

 
 

 

Új gazdaság -  

Humánökonómia vs. Ökonomizmus 
témában a KÖVET Egyesület 2016 nyarán nyári egyetemet szervez. 

 

Időpont: 2016. augusztus 23-29. (kedd-hétfő) 
Helyszín: Keszthely, Pannon Egyetem Georgikon Kar és Balaton-part 
 
Célcsoport: 

- felsőoktatási hallgatók 

- PhD képzésben résztvevők, fiatal oktatók 

- fiatal vállalati szakemberek, menedzserek 
 

A nyári egyetem programjáról: 
 

Főbb témák: 

- Fenntarthatatlan fejlődés: jelek és okok 

- Alternatív paradigmák keresése 

- Ökonómia-ökonomizmus, erény vs. haszongazdaságtan 

- Humánökonómia meghatározása és problémái 

- Gazdasági, környezeti és társadalmi válságok és összefüggéseik 

- Vállalatok kihívások a klímaváltozás korában 

- Környezettudatos vállalatirányítási eszközök 

- Vállalatok valódi társadalmi felelősségvállalása, viszonyuk a fenntartható növekedéshez 

- ’Másért vállalkozók’ - társadalmi vállalkozások  

- Az egyéni cselekvés lehetőségei 
 

Főbb programok: 

- Előadások a téma ismert hazai szakembereitől 

- Gyakorlati feladatok, esettanulmányok, céglátogatás 

- Filmvetítések 

- Fenntarthatósági biciklitúra 

- Tábortűz, borkóstoló, informális beszélgetés meghívott szakértőkkel, vállalatvezetőkkel 

- Némi szabadidő 
 
 
 



Kurzusvezetők: 

- Dr. Tóth Gergely – a KÖVET főtitkára, a Pannon Egyetem Georgikon Karának docense 

- Dr. Győri Zsuzsanna – a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója, CSR szakértő 

- Dr. Hetesi Zsolt – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, fenntartható 
fejlődés és erőforrások kutatócsoport vezetője 

 

A költségekről: 

A nyári egyetemet pályázati forrásból finanszírozzuk. A résztvevőknek díjmentesen teljes ellátást 
(szállás, étkezések) biztosítunk és rendelkezésükre bocsátjuk a képzés teljes anyagát. A képzés során 
szervezett fakultatív és szabadidős programok költségeihez a résztvevőktől 20.000 Forint hozzájárulást 
kérünk. Kerékpárt kérünk hozni, vagy a helyszínen a résztvevő költségére kölcsönözhető. 

A jelentkezésről: 
 

A nyári egyetemre való jelentkezéshez három dokumentum beküldése szükséges. A 2-3. 
választható, közülük csak az egyiket kell beküldeni: 
1. Fényképes önéletrajz 
2. Próbavásárlást bemutató prezentáció 

A legfeleslegesebb vagy legmesszebbről szállított, de helyben is előállított termékek 
felkutatása a boltokban, illetve az erről szóló RÖVID prezentáció (.ppt) elkészítése. A 
bemutató tartalmazzon fényképeket és szöveges leírást (jegyzeteket). 

3. Esszé 
Tóth Gergely [2007]: A Valóban Felelős Vállalat c. könyvének átolvasása és róla egy oldal 
terjedelmű esszé írása. 

 
A jelentkezési lap kitöltése és a dokumentumok feltöltése a következő linken keresztül történik: 

https://fs4.formsite.com/Kovet/KOVET-Nyari-Egyetem/index.html 

Információk a honlapon:  http://www.kovet.hu/rendezvenyek/jovokepzes-nyari-egyetem 
 

Jelentkezési határidő: 2016. július 25. 
 

Ajánlott szakirodalom: 
 

A nyári egyetem témáiról ad átfogó képet Tóth Gergely: A Valóban Felelős Vállalat c. könyve, mely 
elektronikus formában itt letölthető. 
 
A próbavásárláshoz segítséget adhat a youthXchange - képzési csomag a felelős fogyasztásról c. 
KÖVET által kiadott ENSZ-kiadvány, mely itt letölthető. 
 

 

Bővebb információ: 
 

Honlapunkon: http://www.kovet.hu/nyari-egyetemek 
Dancz Tibor (KÖVET Egyesület) dancz.tibor@kovet.hu, 061/870-0844 
 

 
 

 

 

https://fs4.formsite.com/Kovet/KOVET-Nyari-Egyetem/index.html
http://www.kovet.hu/sites/default/files/knowledge/a-valoban-felelos-vallalat.pdf
http://www.kovet.hu/sites/default/files/vasarolj_okosan_kepzesi_csomag.pdf
http://www.kovet.hu/nyari-egyetemek

