Közhasznúsági beszámoló a Magyarországi Üzleti Tanács a
Fenntartható Fejlődésért Közhasznú Egyesület
2009. évi tevékenységéről

NFFT
Nagy megtiszteltetés érte a szervezetet, mert 2008. végén hivatalosan is felkérés érkezett a
részére, hogy vegyen részt a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács két munkacsoportjának
(szakmai-tudományos és energia-klíma) munkájában. E két munkacsoportban az év
folyamán az Egyesület több témában is kifejtette a véleményét (pl. Jövőkereső jelentés,
klímatörvény). A klímatörvény tervezete kapcsán írásban is eljuttattuk állásfoglalásunkat az
NFFT, valamint a parlamenti frakciók képviselői számára. Az energia-klíma munkacsoportban
– Varga István lemondása után – már sajnos nem volt állandó a jelenlétünk, mert a tagság
részéről nem volt megfelelő érdeklődés a részvételre. Ezen kívül Kriza Máté előadást tartott
az NFFT márciusban szervezett konferenciáján is.

Üzleti reggelik a fenntartható fejlődésről
2009. folyamán is több alkalommal szerveztünk üzleti reggeliket a fenntartható fejlődésről.
Februárban Baritz Sarolta Laura nővér és Beran Ferenc plébános (téma: a szolgáló gazdaság
alapelvei,) márciusban Gianluca Manca pénzügyi szakember (téma: EHS szempontok a
vállalati értékelésekben), novemberben pedig Hansjürg Leibundgut professzor és
Fegyverneky Sándor országos főépítész (téma: fenntartható építészet, épületek
energiahatékonysága) voltak a vendégeink.

Egyéb események
Májusban az AIESEC Budapest Corvinus egyetemi tagozatával közös eseményt szerveztünk
közgazdászhallgatók részére a vállalati fenntarthatóság gyakorlatáról. A tagjaink közül a
Denso, a MOL és a Rockwool képviselői tartottak előadást.
Júniusban a Káli-medencében, Köveskálon töltöttünk egy hétvégét a tagokkal és
családtagjaikkal. Ennek keretében előadást hallgattunk meg a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkról, illetve látogatást tettünk tagvállalatunk, a Kékkúti Ásványvíz Zrt. helyi üzemébe.

Szervezeti fejlemények
Márciusban rendkívüli közgyűlést kellett összehívni, mert Varga István 2008. decemberében
távozott a Shell Hungary Zrt. éléről és az alapszabály értelmében csak vállalatvezető lehet az
Egyesület elnöke. A közgyűlés azonban úgy döntött, hogy Varga István elnöki megbízatása
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továbbra is fennáll. A közgyűlés továbbá döntött arról is, hogy a tagdíj vállalatok számára
marad 300.000 Ft/év, magánszemélyek számára pedig 10.000 Ft/év.
Áprilisban, néhány héttel a közgyűlés után Varga István váratlanul lemondott elnöki
tisztségéről, mert felkérést kapott a Kormánytól a gazdasági miniszteri posztra, amit ő
elfogadott. Mivel már nem volt idő a nyári szünet előtt újabb közgyűlést tartani, ezért
szeptemberig az Egyesület elnök nélkül működött és az elnökség másik két tagja (Igaz
Zoltán, Márta Irén) közösen látta el a szervezet irányítását.
A szeptemberben megtartott rendkívüli taggyűlés új elnököt és elnökséget választott. Salgó
István, az ING Bank magyarországi fióktelepének vezérigazgatója lett az Egyesület elnöke, és
Kapusy Pál, a MOL Nyrt. fenntartható fejlődés vezetője, illetve Márta Irén, a Holcim
Hungária Zrt. kommunikációs igazgatója pedig az alelnökök. A taggyűlés egyúttal
módosította az Egyesület alapszabályát is, mely szerint a jövőben az elnökség és nem a
taggyűlés dönt új tagok felvételéről.

WBCSD kapcsolatok
Kriza Máté igazgató októberben részt vett a WBCSD Washingtonban megtartott Council és
Liaison Delegate Meeting-jén.

Tagság
2009 folyamán – részben a gazdasági válságnak betudhatóan – megállt az Egyesület
tagságának korábbi bővülése. Új tagfelvétel nem történt és két tagvállalat (CIB Bank,
Vegyépszer) jelentette be, hogy nem kívánja tagságát fenntartani, így az év végére 17-re
csökkent a vállalati tagok száma.

Budapest, 2010. május 13.

2

