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Közhasznúsági beszámoló a Magyarországi Üzleti Tanács a 
Fenntartható Fejlődésért Közhasznú Egyesület 2007. évi 

tevékenységéről 
 

 

 

Jogi megalakulás 
A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért Közhasznú Egyesület (BCSDH) 
jogilag 2006. szeptember 15-én alakult meg, és a Fővárosi Bíróság, illetve a Fővárosi 
Főügyészség által az alapszabályban kifogásolt pontok módosítása után 2007. január 9-én 
vette hivatalosan is nyilvántartásba. A BCSDH fő célja, hogy a tagvállalatai, illetve a 
magyarországi cégek körében megismertesse a fenntartható fejlődéssel összefüggő aktuális 
kérdéseket, és az ezekre adott üzleti válaszokat támogassa, bemutassa, valamint 
párbeszédet és együttműködést alakítson ki a kormányzattal és más érdekelt felekkel.  
 
Tagság 
A tizenhárom alapító jogi személyhez (Accor-Pannonia Zrt., Concordia Kft., Holcim Hungária 
Zrt., ING Bank Zrt., Kékkúti Ásványvíz Zrt., Magyar Lapterjesztő Zrt., MOL Nyrt., OTP 
Alapkezelő Zrt., PricewaterhouseCoopers Kft., Saatchi & Saatchi Kft., Shell Hungary Zrt., 
Vegyépszer Zrt., Vertis  Zrt.) 2007 folyamán csatlakozott a Budapest Airport Zrt., a Denso 
Manufacturing Hungary Kft. és az Oriens IM Hungary Kft., míg a PricewaterhouseCoopers 
Kft. nem kívánta tagságát meghosszabbítani.  
 
Tevékenység 
A BCSDH 2007-ben is folytatta a sikeres és vállalatvezetők körében népszerű Üzleti Reggelik 
a Fenntartható Fejlődésről nevű sorozatát, melynek keretében hazai és külföldi előadókat 
hívunk meg egy adott téma kötetlen megbeszélésére. Ennek keretében a következő 
eseményekre került sor: 
  
Február – Előadók: Gyulai Iván (ökológus) és Náray-Szabó Gábor (akadémikus). Téma: 
Fenntartható-e a fejlődés? 
Április – Előadó: Shona Grant (WBCSD) és Vaspál Vilmos (Freesoft). Téma: A befogadó   
vállalat 
Október – Előadó: Fodor Gábor, környezetvédelmi miniszter. Téma: Az üzleti szféra 
lehetőségei a környezetvédelem területén 
 
Novemberben jelentette meg szervezetünk javaslatára és aktív közreműködésével, illetve 
tagvállalatunk, a Holcim Hungária Zrt. jelentős anyagi támogatásával a HVG Kiadó a 
’Bölcsőtől bölcsőig’ című könyvet. A könyv kiadásának alkalmából december elején 
Budapestre látogatott az egyik társszerző, Michael Braungart német vegyész és 
környezetvédelmi szakember, aki a BCSDH tagjainak egy üzleti ebéd keretében mutatta be a 
könyvben leírt koncepciót. Ezt követően a szélesebb nyilvánosság és a szakmai érdeklődők 
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számára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartott előadást, amelyről 
a sajtó is beszámolt. 
 
Ezen események mellett tagjaink részt vettek a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 
kialakításával kapcsolatos szakmai konzultációkon és írásban is eljuttattuk álláspontunkat az 
NFFS-ről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek. Szintén írásban véleményeztük a GKM által 
társadalmi vitára bocsátott ’Magyarország energiapolitikája 2007-2020’ című 
dokumentumot.  
 
A World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) munkájában továbbra is 
aktívan részt vett szervezetünk. Elektronikus és nyomtatott formában is megkapták a 
tagjaink a WBCSD kiadványait, értesültek a nemzetközi anyaszervezetünk eseményeiről és a 
vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos hazai és nemzetközi trendekről, hírekről. Az WBCSD 
októberi brüsszeli kongresszusán Kriza Máté képviselte szervezetünket.  
 
 
Képviselet, előadások, média-megjelenések 
2007-ben az alábbi eseményeken, média-megjelenéseken vettek részt a BCSDH nevében 
tisztségviselőink és tagjaink: 
 
Vállalatok a fenntartható világért, Piac és Profit Konferencia  - Varga István, előadás 
ATV, Haszon magazin – interjú Varga Istvánnal a BCSDH tevékenységéről és a vállalati 
fenntarthatóságról 
Magyar PR Szövetség, CSR Best Practice 2006 díjak – Varga István, zsűritag 
Budapesti Gazdasági Főiskola, AIESEC – Kriza Máté, előadás a vállalati fenntarthatóságról 
főiskolai hallgatók számára 
Klubrádió, Napos oldalak  – interjú Kriza Mátéval a Bölcsőtől bölcsőig  könyvről 
Rádió Q, Öko-poly – beszélgetés Kriza Mátéval a Bölcsőtől bölcsőig könyvről 
 


