
 
Változásvezető díj  

a kiemelkedő vezetői példamutatás és felelőségvállalás díja 
 

A jelölés feltételei:   

A BCSDH azon vállalatvezetőket, felső vezetőket kívánja elismerni ezzel a díjjal, akik: 

• szervezetük vezetőjeként és azon túl is kiemelkedően sokat tettek azért, hogy az üzleti világ 

hozzájáruljon a fenntarthatósági kihívások leküzdéséhez az ENSZ fenntartható fejlődési célok 

mentén és egy élhetőbb, fenntarthatóbb világban élhessünk; 

és/vagy 

• innovatív, példamutató és kiemelkedő módon tett a megváltozott gazdasági helyzetben a 

munkahelyek, dolgozók, illetve beszállítói láncok védelmében, illetve a gazdaság 

fenntartható újraindítása érdekében; 

• hiteles, példa értékűen kiemelkedő és felelős magatartásával kivívta munkatársai és a tágabb 

szakmai környezet elismerését is. 

A jelölés történhet:  

• harmadik fél által, 

• adott szervezet vagy szervezeti egység által; 

• önjelöléssel. 

Vállalatonként egy jelölést fogadunk el. 

Pályázat beadásának módja: 

• A pályázat online formában tölthető ki a https://bcsdh.hu/valtozasvezeto-dij/ 

linken. Lehetőség van a kitöltés megszakítására, akár másik gépről történő folytatására is. 

• A végleges online pályázatok beküldési határideje: 2021. július 31. 23:59 

• Minden üzleti megoldásra külön pályázati űrlapot kell kitölteni 

A beküldők a pályázat beérkezéséről visszaigazolást kapnak.     

            

    

  

https://bcsdh.hu/valtozasvezeto-dij/


 
Kitöltési útmutató 

 

A jelöléshez az online "Változásvezető jelölő lapot" kell kitölteni, amely az alábbi pontokra 

tér ki: 

• jelölt adatai (A zsűri segítésére kérjük töltse fel a jelölt CV-jét is a felületre);   

• 3 szavas jellemzése; 

• Egy executive summary jellegű összegző indoklás   

• 1000-1200 karakteres értékelése a következő témákban (opcionális kiegészítve pandémia 

időszakban végzett intézkedésekkel): 

o innovativitás, 

o stratégiai, felelős vezetés, 

o átlátható, etikus vezetés, hiteles kommunikáció, 

o partnerség és együttműködés (akár az ellátási lánc megvédése, akár a munkahelyek 

védelme, akár a gazdaság újraindítása okán). 

• jelölő adatai; 

• maximum 3 ajánlás is feltölthető szervezeten kívülről is érkező ajánlás előnyben). 

A kifejtendő kérdések esetén megadott terjedelmi korlátot és annak elértését a táblázat jelzi.  

 

A Változásvezető Díj odaítélésének legfőbb szempontjai:  

Általánosan és/vagy a pandémia helyzetben kiemelkedően 

• példaértékű, kiemelkedő, felelős vezetői magatartás; 

• személyes elkötelezettség a fenntarthatóság iránt; 

• innovatív és újító szellemiség, szokásos üzleti megoldásokon túlmutató gondolkodás; 

• személyes szerepvállalás a vállalati fenntarthatósághoz például: 

o stratégiai gondolkodás - hosszú távú, értékteremtő gazdasági, környezeti és 

társadalmi szempontok integrálásával hozza döntéseit, 

o a fenntartható működésért történő egyéni felelősség vállalás, 

o az átlátható és etikus vezetés képviselete, 

o az egyenlő bánásmódhoz, esélyegyenlőséghez és az egészséges, biztonságos 

környezethez való jog feltétlen tiszteletben tartása, 

o a fenntartható vezetés területén példamutatás partnereinek, és azok kiválasztásába 

a fenntarthatósági szempontok integrálása. 

• a jelölt széleskörű szakmai és emberi elismertsége; 

• a széleskörű együttműködés szemléletének képviselése (akár az ellátási lánc védelme, akár a 

munkahelyek megtartása, akár a gazdaság újraindítása érdekében). 

További információk a jelöléssel kapcsolatban:   

Márta Irén, ügyvezető igazgató BCSDH 

iren.marta@bcsdh.hu 

mailto:iren.marta@bcsdh.hu

