
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívó 

 

Budapesti Gazdasági Egyetem 

Magyar Tudomány Ünnepe 2022  

   

„Beyond Financial Reporting – Integrált gondolkodás és integrált vállalati jelentés:  

Fenntarthatósági kockázatok a gazdasági és energetikai válság árnyékában  

Időpont: 2022. november 10. 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem – 

1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 2022 novemberében 19. alkalommal rendezi meg a hazai tudományos 

élet kitüntetett eseményét, a „Magyar Tudomány Ünnepe 2022” című országos és határon túli programsorozatot, 

melyhez Egyetemünk hagyományainkat követve idén is csatlakozik a „Beyond Financial Reporting – Integrált 

gondolkodás és integrált vállalati jelentés – Fenntarthatósági kockázatok a gazdasági és energetikai válság 

árnyékában című rendezvényével.  

 

A BGE stratégiai céljainak fontos eleme a felelős és fenntartható egyetem megteremtése; tudatosan dolgozunk 

azon, hogy iránymutatással és példamutatással járuljunk hozzá egy fenntarthatóbb jövőhöz. Számos 

kezdeményezésünk közül a konferencia alaptémáját a 2022 júniusában sikeresen lezárult „Integrált beszámolás a 

KKV-k átláthatóságáért” (INTEgrated REporting for SMEs Transparency,) ERASMUS+ nemzetközi projektünk adta, 

melynek egyik fő célkitűzése az volt, hogy a KKV szektor vállalkozásai számára bemutassa a fenntarthatósági jelentés 

készítésének folyamatát és lehetséges módszertanát. Konferenciánk egy újabb állomását jelenti a BGE Pénzügyi és 

Számviteli Karán 2015-ben indított „Beyond Financial Reporting” (BFR) konferenciasorozatnak. 

 

A konferencia egyik célja, hogy áttekintsük, hogy a fenntarthatósági kockázatok és vállalások hogyan kezelhetők 

napjaink gazdasági és energetikai válsága idején. Másik célunk, hogy bemutasssuk a fenntarthatósági jelentések 

tudományos és szakmai gyakorlati megközelítéseit, kihívásait és megoldásait szabályozási, makro- és 

mikrogazdálkodási, vállalatvezetési, pénzügyi, termelési, HR, mérnöki, könyvvizsgálati és számos egyéb 

szempontból.  

 

A konferencia a fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozó vagy azok iránt érdeklődő 

✓ gyakorló vállalati szakembereknek,  

✓ szakmai szervezetek szakértőinek,  

✓ tudományos műhelyek kutatóinak,  

✓ a szakmaterületek oktatóiknak, valamint 

✓ PhD és egyetemi hallgatóknak egyaránt szól. 

 

https://www.interest-project.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=VvbMV9WwZ8w


A konferencia napján délelőtt külföldi és hazai plenáris előadások hangzanak el az integrált gondolkodás és integrált 

jelentések témában, valamint tudományos és gyakorlati kérdéseket vitatunk meg kerekasztal beszélgetés 

formájában. A délutáni párhuzamos szekciókban a fenntarthatósági jelentésekkel kapcsolatos kihívásokról és az 

ezekre kidolgozott folyamatokról, megoldásokról és eredményekről várunk előadásokat.   

 

A konferencia résztvevőinek lehetőségük van a „No Planet B” szabadulószobánkat is kipróbálni, amit az ISSUE 

(Innovative Solutions for SUstainability in Education, azaz Innovatív fenntarthatósági megoldások az oktatásban) 

ERASMUS+ projekt keretében fejlesztett a BGE. A szabadulószobára korlátozott számban lehet jelentkezni. 

 

Az eseményen várható magyar és/vagy angol nyelvű szekciók: 

- A fenntarthatóság kihívásai a pénzügy, számvitel, könyvvizsgálat, kontrolling területén (adat és információs 

rendszer igények, bemutatási és értékelési kérdések, könyvvizsgálati szabályok, zöld kontrolling stb.)  

- Vállalati fenntarthatóság (a fenntarthatósági kérdések és integrált jelentés kezelése, folyamata, megoldásai 

a vállalaton belül; kockázatok, lényegesség értelmezése, irányítási kérdések, stb) 

- Fenntarthatósági tényezők mérésének módszertana (az egyes fenntarthatósági témák értékelési 

megoldásai, adatszükséglete vállalatértékelési aspektusból, valamint az ESG ratingek hatásai)  

- Fenntarthatóság makrogazdasági környezete (a jelenlegi és várható jövőbeni makrogazdasági tényezők és 

körülmények támogató, avagy korlátozó szerepe és hatása) 

- A felelős oktatás hatékonysága (EFFORT Erasmus+ projekt eredményei). 

 

A konferenciára előadóként 800-1000 karakteres magyar vagy angol nyelvű absztrakttal lehet jelentkezni 2022. 

október 10-éig.  Az absztraktot kérjük a regisztrációs platformon, a megadott helyre feltölteni.  

 

A hagyományosnak mondható tudományos szekciókon kívül, rövidebb műhelybeszélgetések és gyakorlati esetek 

megvitatására is lehetőség lesz. Amennyiben ilyet szeretne ajánlani és szervezni, 8-10 mondatban összefoglalt 

javaslatával kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendezvény szakmai szervezőivel Dr. habil. Sági Judittal 

(Sagi.Judit@uni-bge.hu) és Madarasiné dr. Szirmai Andreával (szirmai.andrea@uni-bge.hu).  

Technikai kérdés esetén, kérjük, Körtvési Dorinát keresni (kortvesi.dorina@uni-bge.hu).  

 

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, résztvevői és előadói oldalról egyaránt.  

A konferencia honlapja külön regisztrációt biztosít az előadóknak és az érdeklődőknek.  

Mindkettő elérhető IDE kattintva. Részletek hamarosan a megadott linken.  

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Időpont: 2022. november 10. csütörtök (Regisztráció 08:30 órától) 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem - AULA (1055 Budapest, Markó u. 29-31.) 

 

Üdvözlettel, 

Dr. habil. Szegedi Krisztina 

Tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 

 
 

Prof. Dr. Heidrich Balázs 

Rektor  
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