
Szakértők,	  akik	  szakértelműkkel	  segítik	  az	  Action	  2020	  Magyarország	  folyamatát

Antal	  Emese	  Dr. Magyar	  Dietetikusok	  Országos	  Szövetsége
Balázs	  Bálint ESSRG
Baranyai	  Gábor	  Dr. ELDH	  Consulting	  Kft.	  
Baross	  Pál Hungary	  Green	  Building	  Council
Bart	  István MEHI
Bartus	  Gábor	  Dr. Nemzeti	  Fenntartható	  Fejlődési	  Tanács
Beliczay	  Erzsébet Levegő	  Munkacsoport
Biró	  Szabolcs	  Dr. Agrárgazdasági	  Kutató	  Intézet
Borbély	  Csaba	  Dr. Kaposvári	  Egyetem
Cseh	  Balázs Magyar	  Élelmiszerbank	  Egyesület
Csutora	  Mária	  Dr. Budapesti	  Corvinus	  Egyetem
Dezsény	  Zoltán Ökológiai	  Mezőgazdasági	  Kutatóintézet	  (ÖMKi)
Fazekas	  Orsolya	  Dr. Havranek	  Családi	  Farm
Felsmann	  Balázs	   Közlekedéstudományi	  Intézet
Gayer	  József	  Dr. Global	  Water	  Partnership	  Alapítvány
Gulyás	  Emese	  Dr. Tudatos	  Vásárlók	  Egyesülete
Guzli	  Piroska Magyar	  Szennyvíztechnikai	  Szövetség
Hankó	  Gergely ÖKO-‐Pack	  Nonprofit	  Kft.
Harcz	  Zoltán Tej	  Szakmaközi	  Szervezet	  és	  Terméktanács
Herner	  Katalin KÖVET
Horváth	  Levente	  Dr. Budapesti	  Corvinus	  Egyetem
Janák	  Katalin Központi	  Statisztikai	  Hivatal
Jásper	  Éva Salva	  Vita	  Alapítvány
Jolánkai	  Márton	  DSc Szent	  István	  Egyetem
Katona	  Melinda Professional	  Women	  Association	  (PWA)
Keveházi	  Katalin JÓL-‐LÉT	  Alapítvány
Kovács	  Ágnes Tej	  Szakmaközi	  Szervezet	  és	  Terméktanács
Kovács	  Eszter	  Dr. Szent	  István	  Egyetem
Kovács	  Károly Magyar	  Szennyvíztechnikai	  Szövetség
Kovács	  Péter Belügyminisztérium
Köves	  Alexandra Budapesti	  Corvinus	  Egyetem
Köves	  Alexandra Szent	  István	  Egyetem
Kriza	  Máté Körforgásos	  Gazdaságért	  Alapítvány
Kun	  Csaba Magyar	  Energetikai	  és	  Közmű-‐szabályozási	  Hivatal	  Közszolgáltatásokért	  Felelős	  Elnökhelyettes	  Titkársága
Megyeri	  Mirtill	   Antall	  József	  Tudásközpont
Nagy	  Edit Magyar	  Víziközmű	  Szövetség
Nógrádi-‐Szabó	  Zoltán IPSOS
Nováky	  Béla	  Dr. Szent	  István	  Egyetem
Pálvölgyi	  Tamás	  Dr. Nemzeti	  Alkalmazkodási	  Központ
Pataki	  György	  Dr. Budapesti	  Corvinus	  Egyetem
Pethő	  József JÁK	  Menedzsment	  Kft.
Pintér	  László	  Dr.	   Central	  European	  University
Piskóti	  Marianna Budapesti	  Corvinus	  Egyetem
Reich	  Gyula Országos	  Vízügyi	  Főigazgatóság	  Tudományos	  Tanácsa
Scharle	  Ágota	  Dr.	   Budapest	  Institute
Süth	  Miklós	  Dr.	   Funkcionális	  Élelmiszer	  Tanács
Szakály	  Zoltán	  Dr.	   Debreceni	  Egyetem
Szalóki	  Szilvia	  Dr. Magyar	  Energetikai	  és	  Közmű-‐szabályozási	  Hivatal	  Közszolgáltatásokért	  Felelős	  Elnökhelyettes	  Titkársága
Szarka	  László	  Dr.	   MTA	  KÖTEB	  "Jövőnk	  a	  Földön"
Szendrő	  Gábor Budapesti	  Műszaki	  és	  Gazdaságtudományi	  Egyetem
Szőllősi	  Réka Élelmiszer-‐Feldolgozók	  Országos	  Szövetsége
Szűcs	  Gábor	  Dr. Köztársasági	  Elnöki	  Hivatal
Szűts	  Ildikó OHE
Tornóczky	  Mónika Magyar	  Környezettudatos	  Építés	  Egyesülete
Uhereczky	  Ágnes Confederation	  of	  Family	  Organisations	  in	  the	  EU
Ujhelyi	  Katalin Magyar	  Élelmiszerbank	  Egyesület	  /	  TVE
Ürge-‐Vorsatz	  Diána Central	  European	  University
Vadovics	  Edina GreenDependent	  Fenntartható	  Megoldások	  Egyesülete
Váradi	  Rita Központi	  Statisztikai	  Hivatal
Vaszkó	  Csaba WWF
Vég	  Katalin Salva	  Vita	  Alapítvány
Vörös	  Attila	   Élelmiszerfeldolgozók	  Országos	  Szövetsége
Zilahy	  Gyula	  Dr. Budapesti	  Corvinus	  Egyetem


