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1. BCSDH bemutatkozás
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Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható 
Fejlődésért (BCSDH)

WBCSD globális 
hálózat tagja 
(67 ország)

82
tagvállalat

A magyar GDP 
30%-át

tagjaink termelik

427 000 
alkalmazott a 
BCSDH 
tagvállalatainál

A magyar 
foglalkoztatottak
7,21% -a

Szervezetünkről: 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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A BCSDH értékei tagvállalataink szerint
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BCSDH értékajánlat

Hatás

Érték

Hatékonyság

Együttműködünk a 
vállalatokkal, hogy 
felgyorsítsuk a 
fenntartható világba 
történő átmenetet.

Segítünk a 
vállalatoknak 
fenntarthatósági 
teljesítményük 
javításában.

Hatékony platformot 
biztosítunk a világ számára 
fontos hatások és 
tagvállalataink értékeinek 
bemutatására.



7

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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2. BCSDH szakmai programok
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BCSDH stratégia: üzleti megoldások 
kiterjesztése
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Innováció a fenntarható vállalatokért–
Action 2020 Hungary

Célok:

• 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

Eredmények:

• 5 fókuszterület: klímavédelem, 
fenntartható életmód, foglalkoztatás, 
víz, élelemzés 

• Több mint 100 üzleti megoldás

• 19 vállalatvezetői kerekasztal-
beszélgetés és számos Action2020 
Fórum & Workshop

• Magyar Körforgásos Gazdasági Platform 
megalapítása 2018. november 29-én
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• a tehetséges  fiatal vezetőket felkészíteni 
a vállalati fenntarthatósági kihívások 
megoldására, vállalati gyakorlatokon 
keresztül.

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

• fenntarthatósági kihívások üzleti 
megoldásainak csapatmunkában történő 
kidolgozása

BCSDH „A jövő vezetői”tehetségprogram

6 év alatt 174 résztvevő

Célok: Eredmények:
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Évi közel 40 BCSDH rendezvény

BCSDH informális hétvégeBCSDH taggyűlés

Hol: K&H Bank
Időpont: 2019. február 26.
Résztvevők:

• Tagvállalatok vezérigazgatói
• Meghívott vendégek

Hol: Mastergood
Időpont: 2019. május 31-június 1.
Résztvevők:

• Tagvállalatok(vezérigazgatók, 
igazgatósági szintű vezetők)

• Meghívott vendégek
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Neves nemzetközi szakértők

Üzleti reggelik , 
Action2020 Fórum, 

Vállalatvezetői 
kerekasztalok

Üzleti ebéd

Mikor: minden év végén
Résztvevők:

• Tagvállalatok vezérigazgatói, 
vezetői

• Munkacsoportok tagjai
• Partnerszervezetek vezetői
• Cégvezetők és meghívott 

vendégek
• Sajtó

Mikor: tavasszal és ősszel
Résztvevők: 

• Tagvállalatok (vezérigazgatók, 
igazgatósági szintű vezetők)

• Tagvállalati kapcsolattartók
• Munkacsoportok tagjai
• „Meghívott szakértők
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Tagjaink elkötelezettsége

BCSDH elnökségi ülés

Munka-
csoportok

*

Üzleti reggelik

„A jövő 
vezetői” 
Program

Kapcsolattartók

és más vezetők

TaggyűlésVezérigazgató, 
vagy

Igazgatósági 
szintű vezető

* Action 2020 klíma és foglalkoztatás, Kommunikáció, Társadalmi 
tőke 

Vezérigazgatói kerekasztalok

Üzleti ebéd 

Action 2020 
Fórumok

Alumni
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3. BCSDH Tagvállalatok, tagság
előnyei és feltételei 



3. BCSDH tagvállalatok
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BCSDH tagság előnyei

• felelős vállalatvezetők  értékteremtő közösségének kapcsolatrendszere, 

• részvételi lehetőség a vállalatvezetői kerekasztal-beszélgetéseken,

• közvetlen hozzáférés  a BCSDH és anyaszerveztünk , a  Világtanács  (WBCSD) szakmai 
anyagaihoz, kutatási eredményeihez,

• 2 fő delegálásának lehetősége az egyedülálló „A jövő vezetői” tehetségprogramba,

• a fenntarhatósággal kapcsolatos , eseményekről, trendekről és azok várható hatásairól 
közvetlen információ,

• részvételi lehetőség a BCSDH szakmai programjaiban, 

• 2 fő részére ingyenes részvételi lehetőség a BCSDH összes rendezvényén ,

• a vállalat Action2020 prioritási területeihez kötődő üzleti megoldásainak megjelenése az 
action2020.hu weboldalon és kiadványban,

• a vállalat fenntarthatósági eredményeinek megjelenése honlapjainkon, hírleveleinkben,

• fenntarthatósággal kapcsolatos  kutatásokban és egyéb szakmai konzultációkban 
történő részvétel.
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BCSDH tagság feltételei

• Jogilag és működés  szempontjából is önálló vállalat

• a vállalat az első számú és igazgatósági szintű vezetőkön keresztül képviselteti magát, a 
fenntartható fejlődés teljes felelősségével,

• a vállalat kinevez egy kapcsolattartót a BCSDH-val történő kapcsolattartásra és biztosítja 
a tagvállalatának elkötelezettségét és szerepvállalását,

• a vállalat aktívan részt kíván venni a BCSDH munkaprogramjában, úgy, hogy a házon 
belüli szakértelmét és a megfelelő humán erőforrásait a szervezet rendelkezésére 
bocsátja, 

• a vállalat törekszik az érdekképviseletének következetességére,

• a vállalat aktívan támogatja a BCSDH céljait és az elnökség által jóváhagyott munkatervét.  
Jelenleg ez magában foglalja  Action2020 prioritási területeken belül kettő (melyből 
legalább egy új) program iránti elkötelezettséget és annak elterjesztését,

• a vállalat évente fenntarthatósági jelentést  készít( önálló, integrált, vagy kombinált 
formában), vagy biztosítja a vállalat teljesítményét reprezentáló pénzügyi és nem-
pénzügyi indikátorainak elérhetőségét,

• vállalja, hogy fizeti az éves tagdíjat, amelynek összegét a Szervezet taggűlése határozza 
meg. A 2018-as évben a tagdíj 350.000. HUF.


