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A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért előremutató

gondolkodású vállalatok vezérigazgatói által irányított szervezet, mely

aktivizálja az üzleti világot a gazdaság, a társadalom és a környezet

számára egyaránt fenntartható jövő kialakításáért.

Nézze meg weboldalunkat: www.bcsdh.hu

BCSDH Bemutatkozás

Az Üzleti Tanács tagvállalatait konstruktív üzleti

megoldások kidolgozására és közös cselekvésre

ösztönözve ülteti a gyakorlatba elismert, iránymutató

szerepét.

http://www.bcsdh.hu/


BCSDH vízió és küldetés

Vízió

2050-re egy olyan világ megteremtése, amelyben
több mint 9 milliárd ember jóllétben, a Földünk
eltartóképességének határán belül él.

Küldetés

A fenntartható üzleti tevékenység sikerességének 
növelése révén a fenntartható világ felé történő 
átmenet felgyorsítása. 



A BCSDH 

szervezete a

WBCSD globális 

hálózat tagja 

(67 ország)

134

tagvállalat

A magyar GDP 

közel 30%-át

tagjaink termelik

427 000 alkalmazott a 

BCSDH tagvállalatainál 

és alvállalkozóinál

Szervezetünkről: www.bcsdh.hu Üzleti megoldások: www.action2020.hu

BCSDH röviden

http://www.bcsdh.hu/
http://www.action2020.hu/


BCSDH tagvállalatok – 2023.01.01.



BCSDH értékei

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.



Itt az idő, hogy a BCSDH és 
tagvállalatai közös erővel 
szintet lépjen és a 
cselekvésben is élen járjon. 

TIME TO TRANSFORM |  2021-2030

205020302020 Time to Transform 2030Action 2020 VISION 2050

Klíma

Természet

Társadalmi tőke

Átláthatóság

Itt a cselekvés ideje – Time to Transform 2030



BCSDH tagság előnyei

• Felelős vállalatvezetők értékteremtő közösségének kapcsolatrendszere, 

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

• a fenntarthatósággal kapcsolatos , eseményekről, trendekről, szabályozásokokról, azok várható hatásairól közvetlen 
információ,

• több száz vállalati, fenntarthatósági üzleti megoldás megismerése, megosztása

• ingyenes részvételi lehetőség a BCSDH szakmai programjaiban, a vállalatvezetői kerekasztal-beszélgetéseken,

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

• a vállalat fenntarthatósági híreinek, eredményeinek megjelenése honlapjainkon, hírleveleinkben,

• fenntarthatósággal kapcsolatos  kutatásokban és egyéb szakmai konzultációkban történő részvétel,

• további, egyedi, cégre szabott fenntarthatósági szolgáltatások, programok



BCSDH tagság feltételei

• jogilag és működés szempontjából is önálló ,Magyarországon bejegyzett 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,

• Az alapszabály és az „Ajánlás vezetőknek” megismerése, elfogadása

• 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, részt vesz felméréseiben

• 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 taggyűlése határozza meg. (2022-ben a tagdíj 390.000 
HUF)

https://bcsdh.hu/magunkrol/kuldetes-es-celok/
https://bcsdh.hu/programok/felelos-vallalatiranyitas/


Évi közel 70 szakmai esemény

BCSDH 
Üzleti ebéd

-
Körforgásos 

Gazdaság 
Summit

Szakértői CEO fórumok
-

Üzleti reggelik

BCSDH 
CEO hétvége

Vállalatvezetői 
kerekasztalok „A jövő 

vezetői” 
tehetség
program 
szakmai 

napok
Szakpolitikai 
egyeztetések

Munkacsoportok



Neves külföldi és hazai szakértők és előadók
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