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14:00 Megnyitó Márta Irén, ügyvezető, BCSDH

14:04 Házigazda köszöntő Noszek Péter, ügyvezető, Nestlé

14:07 Mit tesz a Nestlé a fenntarthatóságért?
Hőgyész Anna, Sustainability and Corporate Affairs 
Manager, Nestlé

14:22
Hogy állnak a BCSDH tagvállalatok a kritikus területeken? 
Tagvállalati érettségi felmérés főbb eredményei

Stancsics Nóra, vezető tanácsadó,
Parragh Viktor, tanácsadó,
IFUA Horváth

14:37
Hogyan tovább? 

A vezetői ajánlások megerősítése és kibővítése 

Salgó István, a BCSDH tiszteletbeli elnöke

Nagy Andrea, szakmai projektvezető, BCSDH

15:00
A Time to Transform program 2023-as tervei Nagy Andrea, szakmai projektvezető, BCSDH

15:20 Konzultáció, következő lépések, networking Márta Irén, ügyvezető igazgató, BCSDH
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Versenyjogi emlékeztető

• Árazás, költségek

• Beszerzési, szállítási-, 
disztribúciós stratégiák

• Marketing és reklámstratégia

• Vevő információk

A beszélgetés során 
kerüljük az olyan 

versenyjogi 
szempontból, 

üzletileg érzékeny 
témákat:



Time to Transform 2030 szponzorok

Főszponzor:

Kiemelt szponzorok:

Time to Transfrom 2030 
Forum házigazda:



Mit tesz a Nestlé a fenntarthatóságért?

Hőgyész Anna 

Sustainability and Corporate Affairs Manager



2022. November 10.



Üzemi hatékonyságunk
javítása

Kibocsátásaink csökkentése
Megújuló energiaforrásokat használunk 
a telephelyeinken és elmozdulunk az 
alacsonyabb széndioxid-kibocsátású 
megoldások felé a logisztikai 
tevékenységünkben.

Talajmegújító mezőgazdaság

Szénmegkötés a talajban és a 
növényi biomasszában
Együttműködünk a gazdálkodókkal a 
talajmegújító gazdálkodásra történő 
átállásban.

Forest Positive stratégia

Segítünk megőrizni és helyreállítani az 
erdőket és természetes 
ökoszisztémákat
Túlmutatva az erdőirtás kockázatainak 
kezelésén, célunk az erdők és természetes 
ökoszisztémák megőrzése és helyreállítása;
elősegítjük a fenntartható megélhetést és 
mindent megteszünk az emberi jogok
tiszteletben tartása és előmozdítása terén.

Víz

Felelős vízgazdálkodás
Javítjuk a hatékonyságot
és segítünk helyreállítani
a természeti erőforrásokat.

Vidékfejlesztés
és megélhetés

A közösségek támogatása
A fenntartható módon megtermelt 
alapanyagok felhasználásával
kívánunk pozitívan hozzájárulni
az egyének és közösségek életéhez,
és a bolygónkhoz.

N
e

tt
ó

 z
é

ró
 k

ib
o

cs
át

ás
 2

0
5

0
-r

eNettó zéró kibocsátás 
2050-re

Az egész értékláncot érintő, 
átfogó intézkedésekkel és 
kiemelt mérföldkövek 
teljesítésével legkésőbb 2050-
re a nettó zéróra csökkentjük 
kibocsátásunkat.

Rendszerszintű szemlélet az emberek, a természet és az éghajlat védelmének 
szolgálatában
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Úton a 

megújulás felé

14 November, 20224

A megoldás része a probléma 
azonosítása. Megállapítottuk, 
hogy 2018-ban a Nestlé teljes 
ÜHG kibocsátása 92 millió tonna 
volt. Most, hogy pontosan 
ismerjük lábnyomunkat, látjuk az 
előre vezető utat is. 

• Teljes ÜHG kibocsátásunk 113 millió 
tonna CO2 egyenértékű gáz volt 2018-
ban, melyből 92 tonna esik az ENSZ 
1,5°C vállalás hatálya alá.

A vállalatok és kibocsátásuk is 
egyre növekszik az idővel. 
Ezért amellett köteleztük el 
magunkat, hogy a nettó zéró 
kibocsátási célunkat a 2018-
as bázisévhez adjuk meg, 
attól függetlenül, hogy 
vállalatunk mennyit nő a 
jövőben.

Egyre gyorsabban
A munkát nem most kezdjük el, hiszen vonatkozó vállalásainkon már 
évek óta dolgozunk. Felgyorsítjuk azt munkát, amit a gyártási 
folyamatok, a csomagolások és a karbonsemleges márkák kapcsán 
végzünk. 2025-ig 3,2 milliárd svájci frankot fektetünk be a teljes 
értékláncon, hogy céljainkat elérjük, ebből 1,2 milliárd frankot 
kifejezetten a talajmegújító mezőgazdasági gyakorlatok megvalósítására 
szánunk.

Egyre többet
Új technológiákat és világszerte 
alapvető változásokat vezetünk 
be üzletmenetünk és 
termékfejlesztéseink területén.

Fejlettebb mezőgazdasági módszerek 
alkalmazásával egy megújuló 
élelmiszertermelési és ellátási rendszert 
teremtünk meg, melyet nulla kibocsátású 
logisztika és vállalati működésünk támogat. 
Fennmaradó kibocsátásunkat minőségi, 
természetes klíma-megoldásokkal 
egyenlítjük ki, melyek az emberek és a 
bolygó  jóllétét biztosítják.

Mérföldkövek

100% 
erdőírtás-
mentes 
elsődleges 
nyersanyagok 
2022-ig

Alacsonyabb 
kibocsátású 
járművekre 
váltjuk 
flottánkat 
2022-re.

100%
fenntartható 
forrásból 
származó 
pálmaolaj 
2023-ra

100% megújuló 
forrásból 
származó 
villamosenergia 
valamennyi 
üzemünkben 
2025-re

Csomagolóanya
ga-ink 100%-a 
újrahasznosítha
tó vagy 
újrafelhasználha
tó 2025-re

100% minősí
tetten
fenntartható
forrásból
származó
kakaó és
kávé 2025-re

Kulcsfontosságú 
alapanyagaink 
20%-át 
talajmegújító 
gyakorlatokat 
alkalmazó 
forrásból 
szerezzük be 
2025-re.

Primer 
műanyag 
felhasználásá
t harmadával 
csökkentjük 
2025-re

Évente 20 
millió fa 
telepítése

Karbonsemleg
es Nestlé 
Waters márka 
2025-re

A gyártási 
területen 
nagyobb 
arányban 
használunk 
megújuló 
forrásból 
származó 
energiát.

Kulcsfontosságú 
alapanyagaink 
50%-át 
talajmegújító 
gyakorlatokat 
alkalmazó 
forrásból 
szerezzük be 
2030-ra.

200 millió fa 
telepítése 2030-
ig

2025-re 
kibocsátásainkat 

20%-kal 
csökkentjük

2030-ra 
kibocsátásainkat 

50%-kal 
csökkentjük

Úton a zero kibocsátás felé 2050-re

Változatlan üzletmenet

Teljesítjük vállalásunkat
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Üzleti partnerségek kiépítése ellenálló tájrendszerek létrehozásához

és Nestlé esettanulmány 

2022.08.09.



Megoldás

Olyan földhasználati intézkedéseket megvalósító 
együttműködések, amelyek biztosítják az ökoszisztéma-

funkciókat; ilyenek például a vízminőség-kezelés, az 
árvízkockázat-kezelés, a rugalmas terményellátás, a szén-

dioxid-kibocsátás vagy a biodiverzitás eredményei.

Kollektív beruházás a tájrendszerek egészségébe, 
összhangban a nettó zéró célkitűzéssel és a talajmegújító 

gazdálkodás elveivel.



A LENs elősegíti a partnerségeket

„Kínálatösszesítők" (supply
aggregators) segítik a 
földtulajdonosokat abban, hogy 
csoportként együttműködve 
összehangolt ajánlatot 
dolgozzanak ki.

1. Megismerjük az üzleti igényeket a táj természeti 
értékei alapján.

2. A vállalkozásokat a természeti javak iránti közös 
igényeik, szükségleteik alapján hívjuk össze.

3. Megegyezünk arról, hogy a vállalkozásoknak a 
milyen közös elvárásai vannak a tájat illetően

4. Bevonjuk (a gazdák képviseletében eljáró) 
szolgáltatót a vállalkozások igényeit kielégítő 
költségvetés és intervenciós terv kidolgozásába.

5. A keresleti és a kínálati oldal közötti megállapodás 
létrejöttének elősegítése

AZ ÜZLETI ÜGYFELEK OLDALÁN FELMERÜLŐ 
KERESLET

A FÖLDTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁK ÁLTAL KÍNÁLT 
SZOLGÁLTATÁSOK

9



Szén-dioxid-csökkentés 
és -megkötés

Egészséges talajok

Biodiverzitás

Egészséges folyók

Életképes vállalkozások

Életminőség / jólét

TÁJFÜGGŐSÉG VÁLTOZÁSI 
MECHANIZMUS

ELSŐDLEGES 
EREDMÉNYEK

MÁSODLAGOS 
EREDMÉNYEK

A tájfejlesztési kedvezményezettek széles körének társberuházásra való 
ösztönzése csökkenti a költségeket, és elősegíti a bővíthetőséget. 

ÉLELMISZER- ÉS 
ITALGYÁRTÓ VÁLLALAT / 

ÁRUTERMELŐ
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INGATLANFEJLESZTŐ

VÍZMŰVEK

HELYI HATÓSÁG
Fenntartható 
közösségek

Állami beruházás Árvízkockázat 
csökkentése

Jó vízminőség 

Szennyvízkibocsátás

Fejlesztendő 
földterületek

Éghajlati hatás

Stabil ellátási lánc 

Biodiverzitás
Nettó növekedés 

Talajmegújító 
mezőgazdaság

Integrált 
vízgazdálkodás

Egészséges folyók

Egészséges talajok

Biodiverzitás

Árvízkockázat csökkentése



A LENs előnyei

Gyors bővülés

A finanszírozás 
hatékonysága

Kockázatkezelés

Az érintettek érdekei

Termék- és márka-
differenciálás 

VÁLLALATOK GAZDÁK RÉGIÓ

További bevételi források

Vevők bevonása

Ellenálló gazdálkodás

Kisebb kitettség az 
ingadozó bemeneti 
költségekkel szemben

A gazdák közötti tudás- és 
tapasztalatcsere

A környezet 
ellenállóképessége az 
éghajlatváltozással 
szemben

Védi a vidéki 
gazdaságot

Erősíti a vidéki ágazatot és 
a kiszolgáltatott 
közösségeket

Reagál a regionális 
körülményekre és 
érdekekre

11
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Márka-szintű

Karbonsem-
legesség

Vállalati

Nettó nulla 
kibocsátási 

cél

(magában foglalja a fogyasztói felhasználást és az élettartam
végi csomagolást)

Többek között az ISO és a helyi előírások irányítják

(nem tartalmazza a fogyasztói felhasználást, de 
magában foglalja az elhasználódott csomagolást) 
Science Based Targets initiative (SBTi) útmutatás 

alapján

Minimális kibocsátáscsökkentést 
követően a többi résznél

megengedett az insetting és az 
offsetting

20% kibocsátáscsökkentés 2025-re
50% kibocsátáscsökkentés 2030-ra

Nettó nulla 2050-re
(2018-as bázisévet figyelembevéve, hozzászámítva a 

növekedést is)

Offsetting nem megengedett; minden további 

kibocsátást csak értékláncon történő csökkentéssel vagy 
megkötéssel (insetting) lehet elérni

Tartományok Kibocsátás-csökkentésre vonatkozó szabályok





Hogy állnak a BCSDH tagvállalatok a kritikus területeken?

Stancsics Nóra, vezető tanácsadó

Parragh Viktor, tanácsadó



Tagvállalati érettségi felmérés főbb eredményei

TRANSFORM 2030
TIME TO 

Parragh Viktor, IFUA Horváth
Stancsics Nóra, IFUA Horváth



A felmérés célja a tagvállalatok fenntarthatósági helyzetképének és terveinek, 
valamint transzformációs képességeinek megismerése
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Üzleti szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Bankok, biztosítók

Általános iparágak

Építő- és ingatlanipar

Technológia

Élelmiszeripar

Energiaipar

Kiskereskedelem,

szállítmányozás és logisztika

4
8

17

45

Mikro Kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalat

51

23

Tőzsdén nem jegyzett

Tőzsdén jegyzett

Kitöltők száma szektoronként (db) Kitöltők száma vállalatméret szerint (db)

Kitöltők száma tőzsdei jelenlét szerint (db)

Kitöltők száma összesen

Kitöltési arány a tagvállalatok körében

74 db

Felmérés fő témakörei

Fenntarthatóság megjelenése az 

irányításban és a stratégiában
Vállalati elköteleződés és tervek az 

egyes fenntarthatósági témákban

Fenntartható átalakulást támogató 

szervezeti képességek

58%



Üzleti szolgáltatások, 

Bankok és biztosítók

legalább 64% definiál 

akciókat és stratégiát

Építő- és ingatlanipar

22% definiál akciókat és 

stratégiát, inkább 

célkitűzés jellemző

59% stratégiai akciókat definiál és stratégiát 

alkot a fenntarthatósági célok elérésére

26% célokat tűz ki, de nem definiál akciókat, 

stratégiákat

85% esetében beépülnek a fenntarthatósági 

szempontok az irányításba valamilyen szinten

53% esetében a fenntarthatóság lényeges-

ként jelenik meg a gazdasági szempontok mellett

Fenntarthatóság elsődlegessége kevésbé jellemző 

(15%), szektoronként csak néhány szereplő esetében

50% esetében a pénzügyi tervezés és 

finanszírozás visszamérésen alapul

47% esetében ad hoc módon vagy az 

alaptevékenységtől független folyamatként

Kiskereskedelem

86% esetében lényeges szempont

Üzleti szolgáltatások, 

Bankok és biztosítók

legalább 66% 

visszamérésen alapul

Építő- és ingatlanipar  

11% alapul vissza-

mérésen, inkább ad hoc 

vagy alaptevékenységtől 

független jellemző

Pénzügyi döntések
Irányítás,

mutatószámok
Jövőkép, stratégia

A fenntarthatósági szempontok jelentős mértékben beépülnek az irányításba, 
és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a stratégiában is

• A fejlett fenntarthatósági stratégiával rendelkezőknél a 

fenntarthatóság jellemzően felsővezetői szintű felelőshöz tartozik

• Ahol valamely funkcionális vezető hatáskörébe tartozik a

fenntarthatóság, ott jellemzően nem vagy csak részlegesen 

épülnek be az irányításba fenntarthatósági szempontok, és nem 

jellemző stratégiai akciók definiálása

• A kitöltő szervezetek esetében a fenntarthatósági mutatószámok a 

jövőkép fejlettségénél alacsonyabb mértékben épülnek be az 

irányításba.

• A kitöltők jelentős többsége figyelmet fordít a fenntarthatósági 

mutatókra, de a vezetés a hangsúlyt a gazdasági szempontokra 

helyezi, főleg kedvezőtlen gazdasági környezetben. 

Összefüggések



Sokféleség, egyenlőség, befogadásEmberi jogok biztosítása

Átláthatóság és jelentéstétel

Mai érték

Kívánt érték 2025-re

Üvegházhatást okozó gázok Természet, biológiai sokféleség

Bankok, biztosítók

Egyéb szolgáltatások

Élelmiszeripar

Energiaipar

Építő- és ingatlanipar

Technológia

Üzleti szolgáltatások

Kiskereskedelem, szállít-

mányozás és logisztika

Általános iparágak

Jelentős különbségek tapasztalhatók az elköteleződés mértékében az egyes 
témakörök mentén, a jelenben és a jövőbeli tervekben egyaránt

Stratégiai szinten kezelt (célok, erőforrások)

Ökoszisztéma megközelítés érvényesül

Operatív szinten kezelt (irányelv, szabályozás)

Alulról szerveződés jellemző

Törvényi megfelelőség a cél

Legnagyobb változás várható:
Biológiai sokféleség
Üvegházhatású gázok

Hangsúlyos témák:
Emberi jogok biztosítása
Sokféleség, egyenlőség

Stratégiai szintre emelés és a 
vállalati kereteken túlmutató 
megközelítés megjelenése várható



Az egyes szektorokban különböző az elköteleződés mértéke és fókuszai, a 
jövőbeli tervekben is más témakörök kapnak hangsúlyt

Bank, biztosítás Egyéb szolgáltatások* Építő- és ingatlanipar Technológia

Energiaipar Élelmiszeripar Általános iparágak Üzleti szolgáltatások

Mai érték

Kívánt érték 2025-reÜvegházhatást 

okozó gázok

Természet, biológiai 

sokféleség
Emberi jogok biztosítása

Sokféleség, egyenlőség és 

befogadás

Átláthatóság és 

jelentéstétel

*A szektorban tevékenykedő egyes kitöltő vállalatok a mainál alacsonyabb értéket rendeltek a 2025-re elérni kívánt értékhez.

Ambiciózus szektorok:
Technológia
Energiaipar
Építő- és ingatlanipar

Élenjáró:
Bank, biztosítás

Kiskereskedelem, 

szállítmányozás és logisztika

Az operatív szintről 
stratégiai szintre 
emelkedés a jellemző



Az egyes transzformációs képességek kapcsolatban vannak egymással, 
fejlesztésük összehangolásával szinergia hatás érhető el

86% tekint a képzés-fejlesztés céljaként a 

tehetségfejlesztésre, a meglévő képességek 

bővítésére.

64% dinamikusan képes alakítani a 

struktúráját, a működésükben nagy hangsúlyt 

kapnak a többfunkciós csapatok és hálózatok

26% lassan alakítja struktúráját az új piaci 

igényekhez.

49% alkalmaz innovációs gyakorlatokat, 

foglalkoztat innovációra szakosodott embereket vagy 

csapatokat

A kitöltő szervezetek az innovációs fejlettségüket 

értékelik legkevésbé fejlettnek a fenntarthatósági 

transzformációt támogató tényezők közül.

Innovációs fejlettség
Strukturális változási 

képesség
Képzés-fejlesztés

• A képzés-fejlesztési rendszerek elmozdulása a tehetségfejlesztés 

felé (a technikai képességekre összepontosításról) támogatja a 

szervezet strukturális változási képességének erősödését.

• Azon szervezetekre, akik struktúrájukat nehezen alakítják az új piaci 

igényekhez, kevésbé jellemző a fejlődési fókuszú szemlélet, a 

tanulásra nem tekintenek elvárásként.

• Együtt mozog a fejlődési fókuszú szemlélet, a strukturális 

változási képesség és az innovációs fejlettség, utóbbi azonban 

alacsonyabb szinten marad.

Összefüggések



Beavatkozási mátrix: a transzformációs képességek szektoronként változnak, az 
innovációs eszköztár általánosan hiányos

Bankok, 
biztosítók

Egyéb 
szolgáltatások

Élelmiszer-ipar Energia-ipar
Építő- és 

ingatlanipar
Technológia

Üzleti 
szolgáltatások

Kiskereskedelem
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Az elkötelezett munkavállalók jelentik a legjelentősebb erőforrást a 

szervezeti működés átalakításához.

A Munkavállalói elkötelezettség terén tartanak legelőrébb a tagvállalatok.

• A munkavállalók biztonságban érzik magukat a munkahelyükön és erős személyes kapcsolat alakul ki közöttük.

• A kiemelkedők esetében maguk a munkavállalók is személyes felelősséget vállalnak a stabil, boldog 

munkahely megteremtésében. 
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Az Innovációs fejlettség növeléséhez az innovációs gyakorlatok 

és szaktudás szervezeti működésbe integrálása járul hozzá.

A legnagyobb nehézségekkel az Innovációs fejlettség terén találkoznak a tagvállalatok.

• Az előrébb járók innovációs gyakorlatokat és szakembereket alkalmaznak, valamint mérik az 

új igényekhez való alkalmazkodásuk hatékonyságát.

• A többiek esetében az innovációs gyakorlatok nem elterjedtek, az innovációs szaktudás hiányos.



A strukturális változási képesség terén élen járnak azok, akik a működésükbe 
integrálták a dinamikusan változó csapatokban történő munkavégzést

Bankok, 
biztosítók

Egyéb 
szolgáltatások

Élelmiszer-ipar Energia-ipar
Építő- és 

ingatlanipar
Technológia

Üzleti 
szolgáltatások

Kiskereskedelem
, szállítmányozás 

és logisztika

Általános 
iparágak

3,75 3,50 3,75 3,00 3,50 3,75 4,07 4,25 3,50

3,67 3,50 3,63 3,75 4,13 3,75 4,43 4,13 4,13

3,75 2,67 3,75 3,75 3,75 3,75 3,71 3,88 3,88

3,67 2,83 4,25 2,75 3,13 4,00 3,71 3,63 3,75

3,33 3,17 4,13 3,75 3,25 4,00 4,00 3,50 3,13

2,75 2,50 3,13 2,50 2,13 3,00 2,93 2,63 2,75

SZEKTOROK

TR
A

N
SZ

FO
R

M
Á

C
IÓ

S 
K

ÉP
ES

SÉ
G

EK

Belső átlát-
hatóság

Munkaváll. 
elkötele-
zettség

Képzés és 
fejlesztés

Fejlődési 
fókuszú 

szemlélet

Strukturális 
változási 
képesség

Innovációs 
fejlettség

… < 2,5 2,5 < … < 3 3 < … < 3,5 3,5 < … < 4 4 < …

A Strukturális változási képesség fejlesztése a dinamikusan változó 

csapatokra épülő működés kiterjesztésével érhető el.

A Strukturális változási képesség terén a tagvállalatok kétfelé oszlanak.

• A kiemelkedők dinamikusan hoznak létre és alakítanak át többfunkciós csapatokat különféle célok 

teljesítésére, esetenként csapatok hálózatát működtetik.

• A lemaradók elsősorban ideiglenesen, projektek megvalósításához állít össze csapatokat.



A fejlődési fókuszú szemlélet terén a leginkább megosztott a tagság, ez 
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A szektorok között a legnagyobb eltérés a Fejlődési fókuszú szemlélet („growth mindset”) terén figyelhető meg.

• A kiemelkedők tanuláshoz, fejlődéshez való hozzáállása proaktív. Elvárják a kísérletezést, és a tanulás 

érdekében rendszeresen kimozdítják a komfortzónájukból a szervezeti tagokat.

• A többség hozzáállása reaktív. Elsősorban a kudarcokból tanulnak, a kísérletezés kockázatait kevésbé 

vállalják.

A Fejlődési fókuszú szemlélet terén az előrelépés lényeges 

eszköze a szektorok közötti tudásmegosztás, tapasztalatcsere.



A felmérés eredményéből levonható tanulságok iránymutatást adnak a sikeres 
átalakulás tervezéséhez és megvalósításához

Nem tapasztalható jelentős különbség a KKV-k és a nagyvállalatok között a fenntarthatósági érettség 
terén.

A legnagyobb előrelépést a természeti, biológiai sokféleség terén tervezik a tagvállaltok. 
Jelenleg ezen a területen a legalacsonyabb az elköteleződés az öt témakör közül.

A munkavállalók egyre inkább személyes felelősséget vállalnak a stabil, boldog munkahely 
megteremtésében, így fontos erőforrásként járulhatnak hozzá a sikeres átmenethez.

Az innovációs fejlettséget előmozdítja a fejlődési fókuszú szemlélet előtérbe helyezése és a strukturális 
változási képesség fejlesztése. Ezekben a témákban tudnak a legtöbbet tanulni egymástól a tagvállalatok.

A tanuláshoz, fejlődéshez való proaktív hozzáállás jelentősen támogatja az átalakulást. 
A kísérletezést biztonságossá tevő szervezeti keretek megteremtése elengedhetetlen a sikerhez.



A vezetők változásmenedzseri szerepet töltenek be az átalakulásban, 
legjelentősebb eszközük a példamutatás

Változásmenedzser

Példamutatás

Személyes elköteleződés
Felelősségvállalás

Kulcsfontosságú szerep

Innováció elősegítése

Szerepvállalása túlmutat a 
szervezet határain

Üzleti és fenntarthatósági célok között 
egyenrangúságot és egyensúlyt teremt 

Kommunikáció

Pszichológiai biztonságot 
teremt a munkatársaknak

Támogatás, ösztönzés
Üzleti lehetőséget lát a változásban

Katalizátor, driver

Koordinátor

Célja a valódi fenntarthatóság



Hogyan tovább? 

A vezetői ajánlások megerősítése és kibővítése 

Salgó István, tiszteletbeli BCSDH elnök
Nagy Andrea, szakmai projektvezető
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TRANSFORM
TIME TO 

Time to Transform 2030 kiemelt területei:
• 9 ösvény és cselekvési terv

• a magas szintű tagvállalati 

elköteleződés 

• maximális átláthatóság

• rendszerszintű szemléletváltás



ELŐZMÉNYEK 

WBCSD
• a Világtanács által bevezetve 

• 5 területen

• kapcsolódó alcélokkal

BCSDH

• tagvállalati érettségi felmérés eredményei

• „nagyköveti” kör bevonása

• más nemzetközi BCSD szervezetek gyakorlata

TAGVÁLLALATI FELTÉTELRENDSZER 



TAGVÁLLALATI FELTÉTELRENDSZER 

2012 
Vezetői 

ajánlások 
bevezetése

2022 
Vezetői 

ajánlások 
megerősítése

10 év

JAVASLAT 
• feltételrendszer helyett ajánlások – cél: tagvállalatok fejlődésének segítése
• vezetői ajánlások
• tagvállalati érettségi felmérés kitöltése minden évben
• BCSDH szakmai tervezés input



VEZETŐI AJÁNLÁSOK - KIEGÉSZÍTVE

4. Alapértékek tisztelete

A vállalat az emberi élet és biztonság védelmét, az 

egyenlő bánásmódot és az egészséges környezethez, a 

mentális egészséghez való jogot tekintse alapértéknek, 

üzleti döntései során e jogokat tartsa tiszteletben, 

összhangban az ENSZ Üzleti és Emberi Jogi Irányelvekkel.

5. Környezeti felelősségvállalás

A vállalat döntéseiben meghatározó elemként jelenjen meg az 

életciklus szemlélet, valamint a gazdasági haszon és a környezeti 

hatás együttes mérlegelése. Legyen elkötelezett a környezetért, s 

az ebben megjelenő felelősségét terjessze ki a teljes ellátási láncra 

(beszállítók, partnerek, vevők), különös tekintettel az 

üvegházhatású gázok nettó zéró kibocsátási és a biodiverzitás 

védelmére vonatkozó céljaira.

7. Átlátható működés

A vállalat tevékenységéről, gazdasági, 

környezeti és társadalmi hatásairól gyűjtsön 

folyamatosan megbízható adatokat, 

információkat, azonosítsa a kockázati 

tényezőket, ezeket tegye elérhetővé és 

azokról rendszeresen, hiteles formában 

tájékoztassa érintett partnereit. 

1. Stratégiai megközelítés

A fenntarthatóságot komplexen értelmező vállalat

vezetése a piaci működésének fenntarthatóságát biztosító

üzleti stratégiáját hosszú távú, értékteremtő gazdasági, 

környezeti és társadalmi szempontok integrálásával

alakítsa ki, és végrehajtásához biztosítsa a szükséges

erőforrásokat. 



VEZETŐI AJÁNLÁSOK - VÁLTOZATLANUL

3. Etikus működés

A vállalat működjön jogszerűen 

és tisztességesen (mint például 

korrupciómentesség, 

tisztességes foglalkoztatás). Az 

elvárt viselkedést rögzítse 

írásban, biztosítsa az azok 

betartásához szükséges 

erőforrásokat és terjessze ki 

minden érintettjére.

6. Partnerség az érintett és érdekelt felekkel

A vállalat működjön együtt az érintett és érdekelt feleivel, nyitott, 

kétoldalú kommunikációt folytatva. A működése által érintettekkel 

törekedjen a kölcsönös megelégedettségre, hosszú távú 

együttműködésre és partnerségre. Méretéből, pozíciójából adódó 

lehetőségeivel élve mutasson példát. Üzleti partnerei kiválasztásánál a 

fenntarthatósági szempontokat vegye figyelembe és részesítse 

előnyben. Szakmai szervezeteken és széleskörű együttműködéseken 

keresztül törekedjen érvényesíteni a fenntarthatósággal kapcsolatos 

elveket a szabályozási folyamatokban is.

2. Felelős vállalatirányítás

A vállalat legfelső döntéshozói közül kijelölt vezető legyen felelős a fenntarthatósági teljesítményért. A vállalat 

vezetői minden szinten egyénileg is legyenek felelősek a szervezet fenntartható működéséért. A vezetői 

ösztönzőrendszer tartalmazzon környezeti és társadalmi típusú célkitűzéseket is.



KÉRDÉSEK?

A vezetői ajánlások módosítása:
• érdemben tudja segíteni a tagvállalatok fejlődését és a 

rendszerszintű változásokhoz való hozzájárulásukat,
• miközben erősíti a fenntarthatóság iránt elköteleződést akciók 

szintjén is.



205020302020 Time to Transform 2030Action 2020 VISION 2050

Action 2020: 

MIT 
kell tenniük a 
vállalatoknak?

Time to Transform
2030: 

HOGYAN 
tegyék a 

vállalatok?

2023 fő fókusza -
válságálló 

értékteremtés:
a rövid távú realitás 

összehangolása 
a hosszú távú célokkal, ebben 

közösen együttműködni a 
tagvállalatokkal 

TIME TO 2023-as tervekTRANSFORM



TRANSFORM
TIME TO 2023-as tervek

0 5 10 15 20 25 30

sokszínűség és esélyegyenlőség

klímaadaptáció

természetalapú karbonsemlegesítési megoldások

digitális megoldások a fenntarthatóság elősegítésére

vízgazdálkodás

biodiverzitás és természeti erőforrások megóvása

karbonsemlegesség elérése

körforgásos gazdaság – vállalati példák

fenntarthatósági beruházások finanszírozása

energiahatékonyság, megújuló energia

ESG jelentéstétel és vállalati gyakorlat

Mely három témában vár leginkább támogatást vállalata fenntarthatóságának 
előmozdítása érdekében?
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Rendszerszintű értékváltás

Race to 
Zero 

Finance 

Connectivity/Digitalizáció 

Race to 
Zero 

Finance 

Connectivity/Digitalizáció 

Race to 
Zero 

ESG Körforgásos 
Gazdaság
Platform

Finance 

Connectivity/Digitalizáció 

Társadalmi 
tőke
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Munkacsoport is egyben
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ESG Körforgásos 
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Finance 

Connectivity/Digitalizáció 
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Kereslet-kínálat 
esemény

Business Ambitions
fórum

ESG 
tagvállalati  

felmérés

Akadémia
Summit

Felmérés

Transform Talks –
CEO kerekasztal

Üzleti ebéd



SAVE THE DATE

2022. december 8. ESG munkacsoport

2023. január 24. Kereslet-kínálat esemény 

2023. február 28. Taggyűlés


