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Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható 
Fejlődésért (BCSDH) 
 
 

 
Kapcsolat: iren.marta@bcsdh.hu 
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Magyarországi Üzleti Tanács a 
Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) 
 

77 
tagvállalat 

A magyar GDP 
30%-át 

tagjaink termelik 

427 000 
alkalmazott a 
BCSDH 
tagvállalatainál 
 
A magyar 
foglalkoztatottak 
7,21% -a 

WBCSD globális 
hálózat tagja  
(67 ország) 

Szervezetünk weboldala: www.bcsdh.hu 
Üzleti megoldások: www.action2020.hu 
 

Küldetés 
A fenntartható üzleti tevékenység sikerességének növelése révén  
a fenntartható világ felé történő átmenet felgyorsítása.  
 

http://www.bcsdh.hu/
http://www.action2020.hu/
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Elnök  Ifj. Chikán Attila 
 

Elnökségi tagok Dr. Fábián Ágnes 

   Gazsi Zoltán 

   Jamniczky Zsolt 

   Dr. Thomas Narbeshuber 

Igazgató  Márta Irén 
 
 
 
 

A BCSDH vezetősége 
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Tagjaink elkötelezettsége 
 

BCSDH elnökségi ülés 

Munka-
csoportok

* 

Üzleti reggelik 

A „Jövő 
vezetői” 
Program 

Kapcsolattartók 
  

és más vezetők 

Taggyűlés Vezérigazgató, 
vagy 

 
Igazgatósági 
szintű vezető 

* Action 2020, Beszállítói lánc, Kommunikáció, Társadalmi tőke  

Vezérigazgatói kerekasztalok 

Üzleti  ebéd  

Action 2020 
Fórumok 

Alumni 
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BCSDH rendezvények 
BCSDH informális hétvége BCSDH taggyűlés 

Hol: BASF 
Következő esemény: 2017. február 28. 
Résztvevők: 

• Tagvállalatok vezérigazgatói 
• Meghívott vendégek 

Hol: Nestlé, Diósgyőr 
Következő  esemény: 2017. május 19-20. 
Résztvevők: 

• Tagvállalatok(vezérigazgatók, 
igazgatósági szintű vezetők) 

• Meghívott vendégek 
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BCSDH rendezvények 
Üzleti ebéd Üzleti reggelik 

Mikor: minden év november közepén 
Következő ebéd: 2017. november  
Résztvevők:  

• Tagvállalatok vezérigazgatói, 
vezetői 

• Munkacsoportok tagjai 
• Partnerszervezetek vezetői 
• Cégvezetők és meghívott 

vendégek 
• Sajtó 

Mikor: évente kétszer, tavasszal és 
ősszel 
Következő reggeli: 2017 március 
Résztvevők:  

• Tagvállalatok (vezérigazgatók, 
igazgatósági szintű vezetők) 

• Tagvállalati kapcsolattartók 
• Munkacsoportok tagjai 
• „A jövő vezetői” Program 

résztvevői 
• Meghívott vendégek 
• Sajtó 
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Innováció a fenntartható vállalatokért 
Action2020 Magyarország 

Célkitűzések: 

• Az együttes fellépés érdekében az évtized 
fenntarthatósági üzleti agendájának 
felállítása 

• Üzleti megoldások fejlesztése, amelyek a 
társadalmi és környezeti kihívásokra a 
kiemelt figyelmet fordítanak 

• A fenntarthatósági intézkedések 
koordinálása a különböző szektorok közti 
együttműködést elősegítve 

Nézze meg a programról szóló filmünket! 

https://www.youtube.com/watch?v=uEs8JEPX-TU
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• BCSDH „A jövő vezetői” tehetségprogram célja, 
hogy azon tehetséges szakembereknek -akikből 
vállalatvezető válhat- bemutassa a vállalati 
fenntarthatóság komplex fogalmi rendszerét, 
vállalati gyakorlatát és segítse őket abban, hogy 
ezen elveket a döntéshozatalba integrálják 

• A résztvevők  9 hónapon keresztül, 9 szakmai 
napon vesznek részt. 

• Elméleti és terepmunka: gyárlátogatás, 
esettanulmány, beszélgetés, vezérigazgatói 
interjúk, interaktív gyakorlatok 

• Fenntarthatósági kihívások üzleti megoldásainak 
csapatmunkában történő kidolgozása 

BCSDH „A jövő vezetői”tehetségprogram 

Nézze meg a  2016-os program ismertetőjét 

http://bcsdh.hu/topics/future-leaders/
http://bcsdh.hu/topics/future-leaders/
http://bcsdh.hu/topics/future-leaders/
http://bcsdh.hu/topics/future-leaders/
http://bcsdh.hu/topics/future-leaders/
http://bcsdh.hu/topics/future-leaders/
http://bcsdh.hu/topics/future-leaders/



