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Csutora Mária a Budapest Corvinus Egyetem professzora, a Sus-
tainability Indicators Reseach Centre vezetője. Korábban dolgo-
zot a Budapesti Műszaki Egyetemen, illetve vendégoktatóként a 
Rochester Institute of Technologyn (1998-2003), illetve igazgató-
helyettese volt a Tisztább Termelés Magyarországi Központjá-
nak. Több nemzetközi szakmai testületben lát, illetve látott el ve-
zetőségi feladatokat (Global Footrpint Network Standards Com-
mitee, Environmental and Sustainability Management Accoun-
ting Network-EU steering committee). 

Publikációi kemelkedő nemzetközi lapokban jelentek meg, mint 
pl. az Ecological Economics, Journal of Cleaner Production, Sus-
tainable Development, Climate Strategy, Journal of Consumer 
Policy, illetve társszerkeszésében két kötet is megjelent a Springer 
kiadónál. Cikkeit széleskörben használják és hivatkozzák nem-
csak tudományos folyóiratokban, de az Európai Unió környezet-
politikai dokumentumaiban is. 

Az általa írott könyveket széles körben használják a magyar fel-
sőoktatásban. Számos nemzetközi projektben részt vett koordi-
nátorként illetve kutatóként. (pl. Horizon-2020 Enable-Eu, Inter-
national Corporate Sustainability Barometer Survey, Sustainable 
Consumption). A kutatás mellett végzett korábban szakmai ta-
nácsadó munkát is vállalatok, illetve a környeztpolitika számára 
(stratégiai környezeti vizsgálatok, CSR értékelések 
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Közgazdász, doktor habil. Jelenlegi kutatási területe a fenntartha-
tóság mérése, értékelése. A vállalati környezeti és fenntarthatósági 
menedzsment. A fenntarthatóság mérése, értékelése vállalati, 
egyéni és társadalmi szinten, klímapolitika.  
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1986-ban nevezték ki tanszékvezetőnek, a Közgázon a Techno-
lógiai és Áruismereti tanszékre. Vezetésével a tanszék 1989-ben 
Környezetgazdaságtani és technológiai tanszékké alakult. 2000-
ben megbízást kapott a BKÁE-n a Környezettudományi Intézet 
megalakítására a környezettudományi képzés indítása érdekében. 
Az öt tanszéket átfogó Intézetnek 2013. július 1-ig volt igazgatója. 
A BCE-n a Gazdálkodástudományi doktoriskola törzstagja és a 
környezetgazdaságtan-környezeti menedzsment specializáció 
szakfelelőse a doktoriskola megalakulásától 2013-ig. 1994-97, 
majd 2002-2006 között a Gazdálkodástudományi kar dékánja, 
2008-2011. között a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos és 
oktatási majd nemzetközi rektorhelyettese volt. 2013. június 1-től 
a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és szervezéstudományi dok-
tori iskolájának vezetője volt 2018. július 31-ig. 2018. szeptembe-
rétől a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzora. A Var-
sói Közgazdaságtudományi Egyetem 2012-ben díszdoktorrá 
avatta. A KÖVET 2012-ben Winter életmű díjjal tüntette ki. 
2014-ben az Emberi Erőforrások minisztere Szent-Györgyi 
Albert díjjal, 2018-ban a Magyar Természettudományi Társulat 
Bugát Pál-Szentágothai János díjban, az alapvető jogok biztosa, a 
jövő nemzedékek biztoshelyettesének javaslatára Justitia Regno-
rum Fundamentum díjban részesítette. 

Megalakulásától mostanáig a Magyar Közgazdasági Társaság 
Környezetgazdaságtani Szakosztályának az elnöke volt. 
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Ökológiai közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem jog-
elődjénél 1994-ben szerezte meg közgazdász diplomáját 
menedzsment és környezeti menedzsment szakirányon és 
2001-ben PhD fokozatát a gazdálkodás- és szervezettudo-
mányi doktori programban vállalati környezetvédelmi té-
mában. Hollandiában megkapta az EPCEM (European 
Postgraduate Course in Environmental Management) kör-
nyezeti menedzsment  mesterszintű diplomáját is. Dokto-
randusz hallgatóként majd tanársegédként a Környezetgaz-
daságtani és Technológiai Tanszéken részt vett a környe-
zetgazdaságtan oktatásában magyar és angol nyelven, és be-
kapcsolódott az ott folyó környezetgazdaságtani kutatá-
sokba, melyek a vállalati környezetvédelem és a természeti 
értékek közgazdasági értékelése köré szerveződtek. Ezt kö-
vetően tíz évig a természetvédelemért felelős minisztérium 
helyettes álamtitkárságán dolgozott, ahol a természetvéde-
lem finanszírozási kérdéseiért volt felelős. Emellett az 



OECD Biodiverzitás Közgazdasági Kérdéseit tárgyaló 
Munkacsoportjának is tagja, majd elnökségi tagja volt, il-
letve külső szakértőként is közreműködött a szervezet 
munkájában. 2009-től a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem és jogelődjének (Szent István Egyetem) egyetemi 
docense, s a természetvédelem szocio-ökonómiai kérdése-
ivel kapcsolatos tárgyakat oktat a BSc szinttől a doktori 
képzésig magyar és angol nyelven. Több évig tagja volt az 
egyetemen működő Környezeti Társadalomkutatót Cso-
portjának. 2018-ban habilitált a környezettudományok te-
rületén. Kutatásai jelenleg a természetvédelem társadalmi-
gazdasági kérdéseire, ezen belül az ökoszisztéma-szolgálta-
tások, a természetvédelmi konfliktusok és a részvételi fo-
lyamatok témakörére fókuszálnak.  Tagja volt az MTA Ter-
mészetvédelmi és Konzervációbiológiai Bizottságának és a 
Környezettudományi Elnöki Bizottság Biodiverzitás albi-
zottságának. Tagja a Society for Conservation Biology szer-
vezetnek és a Magyar Természettudományi Társulatnak. 
2016-tól a Természetvédelmi Közlemények társadalomtu-
dományi szekciójának szerkesztője.  2022-től részt vesz az 
IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services) munkájában is. 

Benedek Zsófia tudományos fő-
munkatárs Közgazdaság- és Regio-
nális Tudományi Kutatóközpont 

 

 

Benedek Zsófia az ELTE TTK biológus-biológia tanár, va-
lamint angol nyelvű szaktanár szakán végzett. Doktori cí-
mét 2011-ben szerezte az ELTE Biológia Doktori Iskola 
Ökológia, Konzervációbiológia, Szisztematika Doktori 
Programjában. 2010-ben mesterszakos diplomát szerzett a 
Budapesti Corvinus Egyetem Regionális és környezeti gaz-
daságtan szakán, ezt követően a Környezetgazdaságtani és 
Technológiai tanszék tudományos asszisztense, majd ta-
nársegédje. Közel tíz éven keresztül tanított a McDaniel 
College angol nyelvű PreMed programjában is. 2012 októ-
bere óta a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutató-
központ Közgazdaságtudományi Intézetének kutatója, tu-
dományos főmunkatárs. 2022 óta vesz részt a Magyar Ag-
rár- és Élettudományi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezés-
tudományok Doktori Iskolájának munkájában. 

Kutatásainak fő irányát a fenntartható és helyi élelmiszer 
rendszerek, valamint rövid élelmiszer-ellátási láncok vizs-
gálata jelenti, beleértve e rendszerek környezeti-természet-
védelmi hatásainak vizsgálatát is. Rendszeresen publikál ve-
zető hazai és nemzetközi lapokban, mint amilyen pl. a 
PLoS One, Sociologia Ruralis, Agriculture and Human Va-
lues, Ecological Indictors, European Planning Studies, 



Statisztikai Szemle, stb. Számos nemzetközi és hazai kuta-
tási projekt résztvevője, illetve vezetője. Hazai és nemzet-
közi konferenciák rendszeres előadója. 2014 óta vesz részt 
az ENSZ égisze alatt működő „Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services” 
(IPBES) munkájában. Több tudományos társaság (például 
European Society for Ecological Economy, Society for 
Conservation Biology, stb) tagja. Az Acta Universitatis Sa-
pientiae, Economics and Business szerkesztőbizottsági 
tagja, a Sustainability „Sustainable Food” szekció témate-
rületi tanácsadó testületének tagja. Fontos számára a laikus 
közönséggel történő kapcsolattartás is: több Portfolio 
blogcikk szerzője, podcastok, illetve rádióműsorok interjú-
alanya. 

Dombi Mihály egyetemi docens 
Debreceni Egyetem 

 

 

A Debreceni Egyetem Környezetgazdaságtan tanszékének 
vezetője. Elemző kutató tizenkét éves oktatási és gyakorlati 
tapasztalattal főleg az 
ökológiai közgazdaságtan területén. Alkalmazkodó csapat-
játékos nagy szakértelemmel az adatgyűjtésben, és az adat-
elemzésben.  Kutatási területe: Ökológiai közgazdaságtan, 
fenntarthatóság, környezeti menedzsment, Ipari ökológia, 
anyagáramlások, Input-Output elemzés 

 

 


