
 

MEGHÍVÓ 

 

 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 

Nyugat-dunántúli Regionális Szervezete,  

a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza (PEN) és 

a Nagykanizsai Szakképzési Centrum 
tisztelettel meghívja Önt/akadályoztatása esetén személyes képviselőjét 

 

a „Hogyan tovább Magyarország  

az Európai Unióban, a globális világban?”  

című előadás- és vitasorozat 

 

128. 
konferenciájára, melynek témája 

„Fenntartható Fejlődés” 
 

 

A konferencia ideje: 

2017. április 6. (csütörtök), 11.00 – 13.00 óráig 

 

A konferencia helye: 

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz  

előadóterme 

(8800 Nagykanizsa, Zárda u. 2.) 
 

Az előadás- és vitasorozaton a részvétel térítésmentes! 

 

 

 
A KONFERENCIA PROGRAMJA 

 
A konferencia elnöke és moderátora 

DR. BIRKNER ZOLTÁN, a Pannon Egyetem 

Nagykanizsai Kampuszának igazgatója 

 

11.00  Megnyitó 

VALENTA LÁSZLÓ, a Gazdálkodási és 

Tudományos Társaságok Szövetsége elnöke 

 

Köszöntő 

DÉNES SÁNDOR Nagykanizsa MJV polgármestere 

 

Előadások 

 

11.10  „Szükségből erény – Fenntartható vállalatvezetés, 

üzleti megoldások” 

Előadó: IFJ. CHIKÁN ATTILA, az ALTEO Nyrt. 

vezérigazgatója, a Magyarországi Üzleti Tanács a 

Fenntartható Fejlődésért elnöke 

 

11.50  „A vállalatok társadalmi felelősségvállalása, mint 

a fenntarthatóságot támogató szemlélet” 
Előadó: BERKESNÉ RODEK NÓRA egyetemi 

oktató, phd. jelölt, PEN 

 

 



12.00  „Vízügyi kutatások a fenntarthatóság jegyében” 

Előadó: DR. GALAMBOS ILDIKÓ, a Soós Ernő 

Víztechnológiai Kutató- Fejlesztő Központ vezető 

kutatója 

 

12.10  Konzultáció 

 

12.50  Zárszó 

BENE CSABA, a Nagykanizsai Szakképzési 

Centrum főigazgatója 

 

 
 

Részvételére számítunk! 

 

 
 

 

Valenta László s.k.                 Dr. Birkner Zoltán s.k. 

a Gazdálkodási és Tudományos           a Pannon Egyetem 

Társaságok Szövetségének elnöke     Nagykanizsai Kampuszának igazgatója 

 

 

 

Bene Csaba s.k. 

a Nagykanizsai Szakképzési Centrum 

főigazgatója 

 

 

 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége a vállalkozás, a gazdaság, a 

gazdálkodás (ipar, pénzművelet, kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal) területein 

tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi, gazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek, 

önkormányzati elven működő, országos hatáskörű tudományos, szakmai, érdekfeltáró, 

érdekképviseleti és érdekegyeztetési közhasznú, társadalmi szervezet. 

A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza, a PEN az ország egyik legdinamikusabban 

fejlődő egyetemének szerves része. A korábban Nagykanizsán működő Mezőgazdasági 

Főiskola bezárásával nagy űr keletkezett a város szellemi és kulturális életében. Egy város 

identitásának fontos része az egyetem, oktatóival és hallgatóival. Ahhoz, hogy egy város 

dinamikusan fejlődjön, pezsgő kulturális élete legyen, kellenek a tudásközpontok és kellenek 

azok a jól képzett szakemberek, akik helyben maradásukkal a város identitását erősítik. Ezért 

döntött úgy 1997-ben a város akkori vezetősége, hogy támogatja a felsőoktatásért, a 

felsőoktatási intézmény meghonosításáért indult kezdeményezést.  A 319/1997-es rendeletnek 

köszönhetően végül 1998. április 16-án kilenc alapító taggal létrejött a Kanizsa 

Felsőoktatásáért Alapítvány.  Prof. Dr. S. Nagy Katalin, dr. Pintérné Grundmann Frida és Dr. 

Birkner Zoltán vezetésével az alapítvány összefogja és mozgósítja az egyetem működését 

segítő szellemi és anyagi erőforrásokat. 

A Centrum tagintézményeiben iskolai rendszerű oktatás keretében lehet szakmai 

végzettséget, illetve érettségi bizonyítványt szerezni nappali és esti munkarend szerinti 

képzésben. A 2015-2016-os tanévben, 14 ágazatban illetve 16 szakmacsoportban 34 féle 

szakmát tanultak diákjaink. A 2016-2017-es tanévben a húsz hiányszakmából 17 szakma 

oktatása a centrum tagintézményeiben is megvalósul. A hiányszakmát tanulók állami 

ösztöndíjat kapnak. Nemcsak a hiányszakmát tanulók részesülhetnek ösztöndíjban, ugyanis 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben pályázatot ír ki városi 

ösztöndíjra, melyre 12 szakmából pályázhatnak tanulóink. A gyakorlati képzés évfolyamtól és 

szakképesítéstől függően iskolai tanműhelyben, vagy külső gyakorlóhelyen történik. A 

vállalatoknál, cégeknél, tanulószerződéssel gyakorlatot folytató diákokat az ösztöndíjon felül 

további pénzbeli juttatás illeti meg. A külső gyakorlóhelyen történő oktatás sok esetben 

megkönnyíti a tanulók későbbi elhelyezkedését. 

A Szakképzési Centrumban nemcsak iskolai rendszerű oktatás folyik, az érdeklődők 

szakmai végzettséget, illetve egyéb (OKJ végzettségen kívüli) képesítéseket 

szerezhetnek felnőttképzés keretében. 

 
 


