
Czippán Katalin évtizedek óta vezető stratégiai tanácsadóként tevékenykedik a kommunikáció, oktatás, képzés-fejlesztés, 

szervezeti tanulás, környezetvédelem, fenntartható fejlődés szakterületén. Nemzetközi szintű elméleti ismereteit kiegészí-  

tik  a  szemléletformálási,  oktatási  projektek  tervezésében  és  megvalósításában  szerzett  tapasztalatai.  

Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika-fizika szakos MSc tanári diploma megszerzésé-   

vel kezdte. Később a The IBM Business School, UK kurzusán kreatív változásmenedzsmentet tanult, majd a University of 

Cambridge műhelyében a fenntarthatóság és nyereségesség témakörön belül az üzleti szektor fenntarthatóságban betöl-   

tött szerepéről képezte magát. A Venice International University és a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) képzésén      

a  fenntartható  fejlődés  témakörével  foglalkozott. 

Szakmai pályafutása első állomásaként a környezet- és természetvédelem területével foglalkozó Göncöl Alapítványnál   

vállalt vezetői pozíciót több mint 10 évig, ezt követően az Oktatási Minisztérium Környezeti nevelési munkabizottságát 

vezette. Később a Professzorok Háza, a SuliNova Kht., az Eötvös Loránd Tudományegyetem kötelékében, a Jövő nemzedé-  

kek országgyűlési biztosa hivatalában vezető beosztásokban a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a tudatos és fe-

lelős  intézményi  magatartás  és  a  fenntartható  társadalom  érdekében  kamatoztatta  tudását.

Kutatói, szakértői karrierje legfontosabb szakmai projektjei között szerepel az Országos Egészségfejlesztési Intézet 

megbízásából az egészségfejlesztő egyetem szakmai koncepciójának kidolgozása és a Bajor Természetvédelmi és Táj-

gazdálkodási Akadémia képviseletében a „Szemtől szemben a természetben” (ELENA – Experiential Learning and Nature 

Awareness) nemzetközi projekt pályázati előkészítése, majd koordinálása. A Külügyminisztérium által szervezett, 2013. és 

2016. évi Budapesti Víz Világtalálkozók kommunikációjában látott el vezető szerepeket. A Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal Energiakövetek programjában a kezdetektől fogva, 2017 óta zsűritagként és szakmai tanácsadóként 

működik közre. 2020-tól a Weihenstephan-Triesdorf Alkalmazott Tudományok Egyetem szakértőjeként vesz részt az INTER-

REG által támogatott LUIGI (Linking Urban and Inner-Alpine Green Infrastructure) projekt megvalósításában. A Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem megbízásából kurzusokat fejlesztett és képzéseket tart köztisztviselőknek fenntartható fejlődés és 

társadalmi  felelősség  témakörökben. 
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és szervezeti tanulás stratégiai tanácsadó; az UNESCO Magyar

Nemzeti Bizottság Nevelésügyi Szakbizottsága elnöke.

Számos nemzetközi és hazai szakmai szervezet vezető tisztségviselője, illetve tagja, többek között 

az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Nevelésügyi Szakbizottsága elnöke, a Természetvédelmi Vi-

lágszövetség (IUCN) Oktatási és Kommunikációs Bizottságának alelnöke, alapító tagja az Institute 

of  Directors  Magyarországnak  és  a  Tanuló  Szervezetek  a  Fenntarthatóságért  hálózatnak  is.
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