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Dr. Pintér László: Sürgető paradigmaváltás 

A fenntartható fejlődéssel összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések nemzetközileg ismert 
szakértője.  A kanadai központú Nemzetközi Fenntartható Fejlődési Intézet virtuális 
főmunkatársa. Professzorként oktat 2010 szeptemberétől a Közép-Európai Egyetem 
Környezettudományi és Környezetpolitikai tanszékén és a Pannon Egyetem Címzetes 
Egyetemi tanára. A globális elemzéseken túl nagyon fontosnak tartja a helyi közösségek 
szerepét a fenntarthatóság elméletének gyakorlatba ültetésében. 

Bors Dániel: Fenntarthatóság és a gazdaság kapcsolata  

Az Erste Bank fiókvezetője. 14 éve dolgozik a bankszektorban közgazdászként, ahol szinte 
minden területet bejárt. Ez a tapasztalat segít neki abban, hogy a területek közti váltással az 
együttműködés kihasználása eredményesebb legyen, több szemszögből vizsgálva egy-egy 
folyamatot. Elgondolása alapján, ennek kéne tudatosulnia minden területen, így a 
fenntarthatóság és a környezetvédelem területén is. 

Dr. Brezsnyánszky Károly: Ásványi nyersanyagaink és termőföldünk jövője 

Geológus, kartográfus, valamint az ország legjelentősebb földtani kutatóintézetének, a 
Magyar Állami Földtani Intézetnek nyugalmazott igazgatója. 2007-től elnöke volt „A Föld 
Bolygó Nemzetközi Éve”hazai eseményeinek koordinálására létrehozott Nemzeti 
Bizottságnak. Az ENSZ által kezdeményezett világméretű program célja felhívni a 
társadalom figyelmét a Föld erőforrásainak végességére. 

 
Rudolf Wiedner: Hulladékkezelés Európában 

A HUKE cégcsoport tulajdonosa, 25 éve van jelen a hulladékgazdálkodás illetve a 
hasznosítás területén, Magyarországon pedig több mint 10 éve tevékenykedik. Kilenc hazai 
cégben tulajdonos, általában önkormányzattal közös tulajdonú cégeket üzemeltet. 
Közszolgáltatást irányít többek között Sárváron, Zalaszentgróton, Celldömölkön, Keszthelyen, 
továbbá sok cégnél végeznek komplex hulladékgazdálkodási szolgáltatást. Érdekeltségei 
vannak több szomszédos országban is. 

Éder Andrea: Szemeteljünk JÓL! 

Marketingkommunikációs szakközgazdász, az STKH marketingvezetője. A Sopronban 
megvalósuló környezetvédelmi aktivitás elindítója, fő szervezője. Munkája során épít a helyi 
közösség összefogására, a továbbvihető értelmes gyakorlatra.  Sikeres szemléletformáló 
rendezvények, mint a Natura, a Zöld Mindentudás Egyeteme vagy a Jövőkép fórum jelzik 
elkötelezettségét a felelős környezetvédelem iránt. A programokon mindig megjelenik a 
hulladékgazdálkodás miértjeinek érthető, követhető, szerethető oldala is. 

Dr. Zsolt Péter: Megérteni a zöldhíreket 

Médiaszociológus, a Méltányosság Politikaelemző Központ kutatási igazgatója. 
Szakterülete a médiaetika és a szociálpszichológia. Jelenleg is számos felsőoktatási 
intézményben tart előadásokat. 1990 és 1993 között a Valóság című folyóirat munkatársa 
volt. Részt vett számos nagy jelentőségű szociológiai kutatásban, folyamatosan jelennek 
meg publikációi a témában. Emellett 1999 óta jelennek meg írásai napi- és hetilapokban 
is. 

 



 

Reisz András: Változó éghajlat? 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa. Fő hivatása a meteorológia, azon 
belül az időjárás napi szintű előrejelzése és tolmácsolása, a szinoptikus- és 
médiameteorológia. Jelenleg PhD kutatásban vesz részt. Tagja a Climate Broadcasters 
Network of Europe hálózatának, amely évente rendez konferenciát többnyire 
médiameteorológusokat tömörítve azzal a céllal, hogy a klímaváltozás minden 
aspektusáról közérthető tájékoztatást adhassanak a nagyközönségnek. 

László János: Fenntartható városi közlekedés 

A Magyar Kerékpárosklub elnöke. A fenntartható közlekedéssel kapcsolatos 
tapasztalatait a Bécsben töltött évei alatt szerezte. Célja, hogy a Magyar Kerékpárosklub 
a lehető legerősebb érdekérvényesítő és képviseleti szervezetté váljon. Ennek eléréséhez 
fontos, hogy nagyon sok taguk legyen, ezért építik ki a tagoknak járó kedvezmények - 
szolgáltatások sorát. A szakmai munka magas színvonalára és tudományos 
megalapozottságára törekszik. A legnagyobb öröme ebben a munkában, hogy nagyon 
sok - az ügyért elkötelezett fiatal - aktivistával dolgozhat együtt. 

Miklós Csaba: Ember a bor mögött 

Egy jó szemléletű móri borász a Miklós Csabi Borászatból, aki rendkívüli módon hisz a móri 
borvidék és a Móri Ezerjó ragyogó jövőjében. Tanulmányait a Kecskeméti Főiskola 
Kertészeti Főiskolai Karán végezte. A felsőfokú tanulmányai közben egy évet egy 
kaliforniai szőlészetnél töltött és borászatot hallgatott a Barclay Egyetemen. 
Élményborásznak tartja magát, és nem szeretné, hogy a borászat irányítsa őt, ő szeretné 
irányítani a borászatot. 

Ezerné Lóth Annamária: Őshonos fajok a kertben 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Botanikus Kertjének igazgatója. Kertészmérnök-tanár, 
közoktatási vezető. A Botanikus Kert botanikai, gazdasági, oktató, tudományos és 
egyéb tevékenységeinek szervezésével, irányításával és vezetésével foglalkozik, 
valamint az élő növénygyűjtemény megőrzésével, dokumentálásával és fejlesztésével 
kapcsolatos teendőket is ő látja el. Feladata továbbá a kert adta lehetőségek 
kiaknázása az ismeretszerzésben, a szemléletformálásban és a környezettudatos 
magatartásminták elsajátításában.  

Tóth Tibor: Zöldülő fesztivál 

A Sziget Kulturális Szervezőiroda szolgáltatásfejlesztési vezetője, rendezvényszervező.  
Rendezvényszervező szakon diplomázott és 16 év rendezvény szervezői gyakorlattal 
rendelkezik. A Sziget rendezvények aktív szervezése mellett olyan neves, hazai előadók, 
zenekarok menedzsmentjének igazgatását is ő látja el, mint Péterfy Bori, Quimby, Pál utcai 
fiúk, Kiscsillag. A ZöldÖvezet Társulás alapító tulajdonosa. A ZöldÖvezet Társulás 
Környezetvédelmi Egyesület célja a rendezvények környezetterhelésének csökkentése.  

Zalavári József: A jövő tervezése, avagy a design ökológiája 

Formatervező, szobrászművész. A Budapesti Műszaki Egyetem Dla fokozatú mestertanára 
és cégeknek végez formatervi munkákat több mint 25 éve. 2008-ban jelent meg könyve 
A forma tervezése. Designökológia a Scolár Kiadónál. Legismertebb formatervezői 
munkái: Ikarus távolsági autóbusz és a cég emblémája, az új kotyogós kávéfőző, a 
főváros számára tervezett utcabútorok, illetve az új Pannónia motor. 
 

 
Sas István: Reklám a jóért 

A Kommunikációs Akadémia mestertanára. Reklám polihisztornak, a reklámszakma 
doyenjének tartják. A Kommunikációs Akadémia mestertanára, emellett számos főiskola 
tanára, ahol filmrendezést, kreatív tervezést, reklámpszichológiát, médiaismereteket, 
kommunikációelméletet tanít. Legújabb könyve, a Reklám a jóért, ugyanúgy bestseller, 
mint a korábban megjelent művei. 


