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Vezetői összefoglaló 

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért Közhasznú Egyesület (továbbiakban 

Egyesület vagy BCSDH) 2007-ben jött létre az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (World 

Business Council for Sustainable Development, WBCSD) hazai szervezeteként. A BCSDH előremutató 

gondolkodású vállalatvezetők közössége, akik együtt dolgoznak a rendszerátalakítások felgyorsításán, 

amelyek a klímasemleges, természet pozitív és igazságosabb jövőhöz szükségesek. A szervezet célja, 

hogy olyan modellváltások történjenek és olyan üzleti megoldások szülessenek Magyarországon, 

amelyeknek valódi hatásuk van, és más vállalatokra való kiterjesztésük révén valódi válaszokkal 

szolgálhatnak a hazai kihívásokra. 2022. december 31-én 128 tagot számlált az egyesület, mely közel a 

GDP 30%-t termelő vállalatok első számú vezetőinek meghatározó, értékteremtő közössége. 

Az elmúlt években 340 szakmai rendezvény, 220 aktív vállalati vezető, „A jövő vezetői” programon 

végző 285 tehetséges vezető, az Action 2020 Magyarország programba bevont több mint 280 civil, 

tudományos és vállalati szakértő, valamint az eddig bemutatott 140 üzleti gyakorlat, amelyek valódi 

válaszokat adnak a fenntarthatósági kihívásokra, jól mutatják a BCSDH elkötelezettségét a 

fenntarthatóság iránt. 

A világnak három kritikus kihívással kell szembenéznie: a klíma-vészhelyzettel, a természeti 

sokszínűség elvesztesével és a növekvő, társadalmi egyenlőtlenségekkel. 2022 is a cselekvés éve volt 

és mostantól minden évnek annak kell lennie. Az egymást követő válságok támasztotta nehézségek 

mellett már napi szinten szembesültünk a klímaváltozás következményeivel: hőhullámok, aszályok, 

özönvízszerű esőzések vagy éppen heves szélviharok formájában. Egyre világosabb, hogy az ambíciók 

és tettek drasztikus felgyorsítására van szükség, hogy válságállóak legyünk, illetve a Párizsi 

Megállapodás céljai teljesüljenek, az országok és a vállalatok szintjén is.  

A 2022-ben indított Time to Transform 2030 programunk, az Action 2020 eredményeire építve a 

cselekvésre teszi át a hangsúlyt, segítve a vállalatokat konkrét lépések megtételében a fenti célok 

elérése érdekében. Mark Maslin nagy sikerű előadásával kezdtük üzleti reggelinket, az ezt követő 

szakmai fórum és három kerekasztalbeszélgetés jelölte ki azokat az ösvényeket, amelyekre a hazai 

üzleti szférának fókuszálnia kell, ahol a legnagyobb hatást és előrehaladást lehet elérni. 

A tagvállalataink körében végzett fenntarthatósági érettségi felmérésünk választ adott arra, hogy hol 

tartanak tagjaink a fenntartható működés felé vezető úton. Ennek eredményére épülnek a 

programjaink fő fókuszai, hogy hatékonyan tudjuk segíteni tagvállalatainkat abban, hogy az ezentúl 

évente elvégzett kutatásban egyre magasabb szintre kerüljenek, növelve elkötelezettségüket és céljaik 

megvalósítását felgyorsíthassák. 

A Race to Zero programunkat folytatva szintén a cselekvésre helyeztük a hangsúlyt. Fenntarthatósági 

Kereslet-Kínálat online eseményünk hatékonyan segített tagvállalataink körében partnereket találni a 

fenntarthatósági kihívások megoldására. ’How to finance net zero’ rendezvényünkön a finanszírozási 

akadályok leküzdéséhez szolgált hasznos információkkal. Második Towards Net Zero kutatásunk a 

nettó zéró célokat megfogalmazó vállalatok számának megduplázódását mutatta ki.   

Ezen felül további 42 szakmai eseményen vettünk részt előadóként, számos, neves díj zsűrijének 

tagjaként vagy kerekasztal-beszélgetés résztvevőként. 

2022-ben már 98 tagot számlát a Körforgásos Gazdaság Platform, mely a Magyarországi Üzleti Tanács 

a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), a Holland Nagykövetség és az akkori Innovációs és Technológiai 
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Minisztérium kezdeményezésére alakult meg. Tagjai a legfontosabb feladatként a tudásmegosztást, 

az összefogást és az azonnali cselekvést emelték ki. A munka folytatódik, a fókusz továbbra is a 

tudásmegosztáson, az összefogáson és a cselekvésen van. 

Hetedik alkalommal adtuk át a 2017-ben életre hívott Fenntartható jövőért díjat, elismerve a 

fenntarthatóság területén tett kiemelkedő vállalati, vezetői és személyes teljesítményeket.  

„A jövő vezetői” tehetségprogram 2022-es évfolyamán 35-en végeztek. Már 9 évfolyamot és közel 

300 fiatal vezetőt foglal magába „A jövő vezetői” tehetségprogram Alumni szervezete. A 2020-ban 

életre hívott Alumni vezetőség célja továbbra is, hogy az azonos gondolkozású, értékteremtő 

vállalatvezetők és jövőbeni vezetők számára biztosítsa a lehetőséget tudásmegosztásra, további 

szakmai fejlődésre és kapcsolati hálójuk bővítésére a BCSDH szellemiségében. 

ESG munkacsoportunk a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) információk megértésével 

segíti tagjainkat, a kockázatok mérésében és kezelésében, további versenyelőnyök kiaknázásában és 

új lehetőségek feltárásában. Vállvetve dolgozunk, hogy együtt javítsuk a döntéshozatal és a nyilvános 

jelentéstétel gyakorlatát, mely hatására az egész pénzügyi rendszer is képes az átalakulásra, előnyhöz 

juttatva a valóban fenntartható és transzparens piaci szereplőket.  

A körforgásos gazdaság előmozdításáért 2022-ben is aktív szerepet vállaltunk nemzetközi 

programokban. A Slovakian Business Agency-vel és az IFKA-val együttműködésben CircularRegions 

projektet március 31-gyel lezártuk, mellyel egy konkrét teljesítménymérési eszközt adtunk a vállalatok 

kezébe a körforgásosságuk elősegítésére. 

Fontosabb rendezvényeink karbonkibocsátását idén is őshonos gyümölcsfák elültetésével 

kompenzáltuk, amelyet tagvállalatunk, a LeasePlan Hungária Zrt. szponzorált. 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) állandó meghívottjaként gondoskodunk a vállalati 

szféra törekvéseinek képviseletéről.  

Számos, fenntarthatósági díj zsűrijében töltöttünk be fontos, szakmai feladatokat: Zöld Béka Díj, 

Generali EnterPrize díj, Fenntarthatóság Szimbóluma 2022, GREENGAGE – A zöld elkötelezettség díja 

2022, Zyntern Case Study. 

  

http://bcsdh.hu/atadtak-a-2018-as-fenntarthato-jovoert-dijakat/
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Tagság  

Az Egyesület tagjainak száma 2022. december 31-én 128 vállalat és 2 magánszemély volt. 

18 vállalat csatlakozott az Egyesülethez, 3 vállalat, a BUSCH Hungária, az ENGIE és a Coca-Cola HBC 

Magyarország Kft. nem hosszabbította meg a tagságát, míg egy vállalat, a Tungsram tagsága tagdíj-

nemfizetés miatt szűnt meg. 

Új tagvállalataink 2022-ben: 

 

A teljes taglista ezen a linken érhető el: http://bcsdh.hu/tagsag/tagok/  

Az Egyesület céljai elérése érdekében 2022-ben az alábbi tevékenységeket, programokat hajtotta 

végre. 

 

  

http://bcsdh.hu/tagsag/tagok/
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SZAKMAI PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK: 

A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése - Ajánlás vezetőknek 

A szervezet egyik alapdokumentuma a 2012 

novemberében útjára indított vezetői ajánlás, 

amely meghatározza a fenntartható vállalati 

működés 7 alappillérét. Az ajánlásnak ma már több 

mint 100 vállalati aláírója van, mely vállalatok 

hazánk GDP-jének több mint 30%-át adják.  

A vállalatvezetők nyilvános elköteleződése a téma 

mellett jelzi, hogy egyre több szervezet ismeri fel 

felelősségét és hosszú távú érdekét, hogy 

működését ezen elveknek megfelelően alakítsa át. 

Az ajánlás szövege és az aláírók folyamatosan bővülő listája itt érhető el: 

http://bcsdh.hu/programok/felelos-vallalatiranyitas/ 

A tagvállalattá válás feltétele az ajánlások elfogadása. 

 

Tisztújító taggyűlés 

Újabb hároméves ciklusra választott vezetőséget a 

Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható 

Fejlődésért (BCSDH) tisztújító közgyűlése.  Ifj. Chikán 

Attila hatévi elnöksége alatt a szervezethez 50 új 

vállalat csatlakozott. Az újra megválasztott elnök egy 

négytagú elnökséggel karöltve dolgozik, melynek 

újraválasztott tagjai Jamniczky Zsolt, az E.ON 

Hungária vezérigazgató-helyettese, Dr. Fábián 

Ágnes, a Henkel Magyarország ügyvezető igazgatója, 

Gazsi Zoltán, az Eisberg Hungary ügyvezető 

igazgatója, Nagy Gréta, a Dandelion Kft. Ügyvezető 

igazgatója. A BCSDH ügyvezetését továbbra is Márta Irén látja el. A Felügyelőbizottság újraválasztott 

tagjai Pallaghy Orsolya, Dr. Fazekas Orsolya és Kocsány János, a Graphisoft Park ügyvezető igazgatója. 

„Szervezetünk jó úton halad, a tevékenységünk pedig évről évre egyre hatásosabb. – kezdte az elmúlt 

három év értékelését Ifj. Chikán Attila, a BCSDH elnöke –Mára a BCSDH szaktanácsadói és szakértői 

szerepköre fenntarthatósági kérdésekben az üzleti szféra hangjává vált. A szervezet ismertsége és 

elismertsége a közvélemény és a szakpolitika számára egyaránt az elmúlt években jelentősen nőtt a 

szakmai tevékenységének és annak sikeres kommunikációjának köszönhetően.” – fejtette ki 

bevezetőjében Ifj. Chikán Attila, a BCSDH elnöke. 

 

 

http://bcsdh.hu/programok/felelos-vallalatiranyitas/
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Time to Transform 2030 program: 

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

Fókuszunkban az ENSZ által 2030-ig felállított Fenntartható Fejlődési Célok (SDGs) megvalósítása áll, 

amely összhangban van a megújult VISION 2050 célokkal és ösvényekkel.  

A Time to Transform 2030 program célja, hogy konkrét cselekvéseken keresztül valódi, a vállalatokat 

támogatva és velük együttműködve rendszerszintű átalakulásokat érjen el a rendelkezésre álló nagyon 

szűk időablakban. A VISION 2050 mérföldkőnek számító jelentése az első 10 éves periódusra egy olyan 

turbulens évtizedet vetített elénk, amelyben az eddigi életvitelünk alapvető változásait meghatározó 

időszak alapjait kellett megalkotnunk. Az Action 2020 Magyarország programban több mint 50 

tagvállalat köteleződött el célok és összesen 15 ajánlás megfogalmazásával: klíma, víz, fenntartható 

életmód, foglalkoztatás és élelmezés témakörökben. Most, egy évtizeddel a dokumentum és vízió 

megszületését követően egy konkrét cselekvéseket inspiráló, mozgalmas időszak következik. A Vision 

2050 jelentés céljainak eléréséhez szükséges, rendszerszintű átalakulások elmaradtak. A változások 

üteme és mértéke is kisebb a vártnál. Az átalakulás olyan szemléletbeli változást igényel, amely segíti 

az üzleti vezetők hosszú távról alkotott elképzelésének formálását. Jelenlegi évtizedünket a Time to 

Transform 2030 program határozza meg, az Action 2020 eredményeire épülve. A program négy 

kiemelt eleme a 2050-ig vezető 9 ösvény és cselekvési terv, a magas szintű tagvállalati elköteleződés, 

valamint az azokat átölelő maximális átláthatóság és elengedhetetlen rendszerszintű szemléletváltás. 

Csak ezekkel lehetséges, hogy 2030-ra az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok és az európai Fit for 55 

program teljesülhessenek és még egyáltalán lehetőségünk legyen a 1,5°C-os klímacél elérésére. 

 

A 2050-es jövőkép megvalósításához a Világtanács kilenc lehetséges átalakítási ösvényt tár fel, 

különösen nagy hangsúlyt fektetve azokra a területekre, ahol az üzleti tevékenység egyedi 

helyzetben van ahhoz, hogy valóban hozzájárulhasson a közös célhoz. 

A WBCSD felismerte, hogy a kilenc ösvény szorosan összekapcsolódik, és egyiket sem lehet a többitől 

függetleníteni, egymással folyamatos kölcsönhatásban vannak. Bizonyos átalakulási utak talán eltérő 

jelentőséggel bírhatnak az egyes szektorokban, rendkívül fontos, hogy a vállalatok holisztikusan 

vizsgálják meg azokat. 

Magyarországon 2022-ben 3 olyan – több ösvényt lefedő – nagyobb prioritási területet 

azonosítottunk szakértőink bevonásával, amelyek helyzete jelenleg kritikus és tagvállalatainkkal 

együttműködve a valós átalakulást tudjuk segíteni, hiszen az Action 2020 program során már 

megkezdődött a munka. 
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Köszönjük a Time to Transform program 2022-es támogatóinak: 

 

Fenntarthatósági érettségi kutatás 

Világunk három legnagyobb kihívásának megoldásában a vállalatok kulcsszerepet játszanak. Gyors 

cselekvésre és alapvető átalakulásokra van szükség az előttünk álló nyolc évben a klímavészhelyzet, a 

biodiverzitás és a társadalmi egyenlőtlenségek területén. 2022-ben tagvállalataink körében felmértük 

ezen területek érdekében tett célkitűzéseket és lépéseket, valamint az átalakuláshoz szükséges 

felkészültségüket. Munkánkat egyik tagvállalatunk, az IFUA Horváth & Partners Kft. segítette. 

Egyszerre vagyunk közelebb és távolabb 

az elképzelésünk megvalósításához, mint 

10 évvel ezelőtt. Jelentős eredményeket 

értünk el, különösen az átalakítandó 

rendszerek és az előrelépéshez 

elengedhetetlen együttműködések 

megértése terén, valamint a 

fenntarthatóság kérdésének stratégiai 

szintre emelésében. 

Bővebben a kutatásról: https://bcsdh.hu/time-to-transform-2030-a-bcsdh-2022-es-eves-kiadvanya-

bcsdh-publication-2022/  

 

BCSDH Üzleti reggeli és Time to Transform 2030 Fórum 

A klímaváltozás ma már ténykérdés. Számtalan adat 

támasztja alá, hogy az emberi hatás 

megkérdőjelezhetetlen ebben a negatív folyamatban. 

Mégis vannak eszközeink, van lehetőségünk, hogy 

megfordítsuk ezeket a hatásokat, csak erre úgy kell 

felkészülni, mint egy komoly harcra – mutatott rá Prof. 

Mark Maslin a BCSDH május 10-én tartott üzleti 

reggelijén és Fórumán, amelynek fókuszában a most 

https://bcsdh.hu/time-to-transform-2030-a-bcsdh-2022-es-eves-kiadvanya-bcsdh-publication-2022/
https://bcsdh.hu/time-to-transform-2030-a-bcsdh-2022-es-eves-kiadvanya-bcsdh-publication-2022/
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induló, rendszerszintű változásokat célul kitűző Time to Transform 2030 program állt. 

Mark Maslin a Királyi Földrajzi Társaság és a Királyi Művészeti Társaság Tagja, a University College of 

London Földrendszer-tudomány professzora, a 2021-ben megjelent „Hogyan menthetjük meg a 

bolygónkat: Tények” könyv szerzője cselekvésre szólított fel és garantáltan felvértezett mindenkit a 

változáshoz szükséges tudással a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) 

üzleti reggelijén és Time to Transform 2030 Fórumán. Itt az ideje, hogy szembenézzünk a tényekkel és 

felismerjük, a tudás és technológia már a kezünkben van és a vállalatoké a vezető szerep. Az üzleti 

reggelit vállalatvezetők és szakértők részvételével tartott műhelymunka követte, amelynek célja, hogy 

a most debütáló Time to Transform 2030 program fő területein azonosítsa a hazai célokat, 

lehetőségeket és kihívásokat. 

 

 

BCSDH ’Transform Talks’ vállalatvezetői kerekasztal-beszélgetések 

Miként képesek az BCSDH tagvállalatai szintet lépni és az Action 2020 program konkrét ajánlásait közös 

cselekvéssé kovácsolni? A jelenlegi globális helyzet tükrében kerestük a legégetőbb kérdésekre a 

választ, három alkalom keretében, közel 40 tagvállalatunk bevonásával. 

A beszélgetések a következő három kiemelt 

téma körül zajlottak:  

- klímaváltozással kapcsolatos kockázatok 

és lehetőségek stratégiai és operációs 

beépülésének előmozdítása 

- a fenntarthatósági szempontok 

érvényesítése és beépítése az ellátási 

láncokba 

- valamint az üzleti modellváltás a tudatos 

termelés és anyaghasználat 

előmozdítása érdekében 

Köszönjük a szíves vendéglátást házigazdáinknak, Báthory Balázsnak és a Market Zrt.-nek, Massányi 

Tibornak és a DVM Group-nak, illetve Dr. Dr. Pafféri Zoltánnak és a VOLÁNBUSZ Zrt-nek. 
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Race to Zero program és Net Zero Advisory Board 

A klímasemleges működésre való áttérés, illetve a klímaadaptáció, legyen az adott vállalat bármely 

iparágban, kiemelt feladat, a vállalatok versenyképességét jelentősen befolyásoló tényező. Az azonnali 

cselekvésen van a hangsúly, ebben segíti a BCSDH tagvállalatait.  

2021. január 18-án egyedülállóan széles összefogásban, neves szakemberekkel megalakult a Net Zero 

Advisory Board, amelynek elsődleges célja, hogy elősegítse, felgyorsítsa azt a folyamatot, amellyel a 

magyar gazdaság 2050-re karbonsemlegessé válhat, ezzel fontos lépést téve a klímaváltozás 

megállításáért. 2022-ben újabb tagokkal bővült a több érdekelt felet átfogó, szektorokon átívelő, a 

magyar ipar és üzleti vezetők, kereskedelmi kamarák és egyesületek képviselőiből álló Tanácsadó 

Testület, amely a Brit Nagykövetség és a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért 

(BCSDH) kezdeményezésére jött létre. 

A Net Zero Advisory Board tagjai: 

Barta Zsombor (Elnök, HUGBC – Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete) 

Dr. Bartus Gábor (Titkár, NFFT – Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács) 

Bertalan Zsolt (elnök, Okos Jövő Innovációs Klaszter) 

Ifj. Chikán Attila (Elnök, BCSDH – Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért) 

Paul Fox (Brit nagykövet) 

Juhász Anikó (Helyettes Államtitkár, Agrárminisztérium) 

Dr. Kandrács Csaba (Alelnök, Magyar Nemzeti Bank) 

Kőrösi Csaba (Igazgató, Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága) 

Kovács Marcell (MLBKT – Magyar Logisztikai-, Beszerzési és Készletezési Társaság képviseletében, 

Vezérigazgató, MASPED) 

Pukler Gábor (elnök, Jövő Mobilitása Klaszter) 

Steiner Attila (Államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium) 

Prof. Dr. Ürge-Vorsatz Diána (Alelnök, IPCC – ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, III. 

munkacsoportja) 

Köszönjük azon tagvállalatainknak, akik a 2022-es programot támogatták: 
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Race to Zero kutatás 2022 

A karbonsemleges gazdaságra való átállásra fennmaradó időnk rohamosan csökken, a példátlan 

vállalati szerepvállalás nélkül pedig nem megvalósítható. 2022-ben végzett kutatásunk célja volt, hogy 

felmérjük a karbonsemlegesség elérése érdekében tett célkitűzéseket és lépéseket. Ezúton is 

köszönjük a Deloitte szakmai támogatását a kérdőív elkészítésében. 

Most készült másodszor kutatás arról, hogy hol tart a magyar üzleti szféra a karbonsemleges 

működéshez vezető úton. Bár az, hogy az élenjáró vállalatok 73%-ának már vannak nettó zéró 

kibocsátási céljai – és ez több, mint a duplája a 2021-ben mért 31%-nak- mutatja, hogy a téma egyre 

jobban előtérbe kerül a vállalatoknál, de egyelőre még a kibocsátás pontos mérése elmarad a 

szükséges szinttől.  

A megkérdezett vállalatok 79%-a rendelkezik valamilyen kibocsátáscsökkentési céllal, viszont csak 

60%-ának van konkrét célja és csak 44% méri legalább a Scope 1, 2 kibocsátásait. A vállalatok 35%-a 

rendelkezik Scope 1, 2 és 3-ra vonatkozó kibocsátáscsökkentési céllal, de ezen vállalatok csupán kb. 

fele méri fel Scope 1, 2 és 3 kibocsátásait A vállalatok 30%-ának van tudományosan megalapozott 

kibocsátáscsökkentési célja, viszont csupán 20% méri az értékláncon belül keletkező kibocsátásokat 

(Scope 3) 

Bővebben a kutatásról: https://bcsdh.hu/egy-ev-alatt-megduplazodott-a-karbonsemlegesseget-

vallalo-vallalatok-szama-beszamolo-a-masodik-towards-net-zero-kutatas-eredmenyerol/  

 

Fenntarthatósági Kereslet-Kínálat esemény 

Az első alkalommal megrendezésre kerülő 

rendhagyó zártkörű esemény kiemelkedő számú 

érdeklődőt vonzott a Magyarországi Üzleti Tanács a 

Fenntartható Fejlődésért tagsága részéről. A 

vállalatok közti együttműködések megszületésének 

elősegítésével a BCSDH fontos szerepet tölt be a 

rendszerszintű változások felgyorsításában. 

A Fenntarthatósági Kereslet-kínálat esemény 

stratégiai eleme a Time to Transform 2030 nyolc 

évet átölelő programjának, hiszen itt az idő, hogy a 

BCSDH és tagvállalatai közös erővel szintet lépjen és a cselekvésben is élen járjon. Már nem elegek az 

izolált akciók, értékláncokban és rendszerekben kell, hogy közösen gondolkodjunk. Az online 

rendezvényen 17 tagvállalat fenntarthatósági törekvéseket előmozdító megoldásait ismerhette meg a 

közönség, azt követően pedig virtuális kerekasztalok mentén közelíthették elképzeléseiket, céljaikat. 

Többek között a következő témák mentén ismerhettünk meg kiemelkedő termékeket és 

szolgáltatásokat: Fenntarthatósági – ESG audit és riportálás, karbonlábnyom számítás, 

karbonsemlegesítés, körforgásos gazdasági átállás, zöld energia és mobilitás.  

Már most több vállalat részéről jelentkezett az igény a program folytatására, így biztosak vagyunk 

benne, hogy akár már a közeli jövőben ismételten meghirdetésre kerül a fenntarthatósági kereslet-

kínálat programunk. 

https://bcsdh.hu/egy-ev-alatt-megduplazodott-a-karbonsemlegesseget-vallalo-vallalatok-szama-beszamolo-a-masodik-towards-net-zero-kutatas-eredmenyerol/
https://bcsdh.hu/egy-ev-alatt-megduplazodott-a-karbonsemlegesseget-vallalo-vallalatok-szama-beszamolo-a-masodik-towards-net-zero-kutatas-eredmenyerol/
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„How to finance net zero ambitions?” Fórum 

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) és Brit nagykövetség szervezésében 

a Net Zero Tanácsadó Testület és közel 80 állalatvezető részvételével került sor arra az üzleti fórumra, 

amely a zöld finanszírozás jelenlegi hazai és európai helyzetét kívánta bemutatni az üzleti 

szereplőknek. Fontos, hogy minél több vállalat kötelezze el magát a nettó zéró célok mentén – akár 

csatlakozva az ENSZ „Race to Zero” kezdeményezéshez -, de a célok teljesítéséhez az is 

elengedhetetlen, hogy megtalálják azokat az eszközöket, amik ebben a folyamatban segíthetik őket.  

Dr. Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az MNB zászlóshajó Zöld Programjáról beszélt 

beszámolva az eddigi eredményekről és arról, hogy milyen további területek kerülnek fókuszba 2022-

ben segítve, hogy a nettó zéró célok eléréséhez szükséges finanszírozás minél több területen 

rendelkezésre álljon.  Beszámolt az MNB a teljes tőkepiacot a fenntartható finanszírozás elérésében 

segítő lépéseiről, a Green Finance Reportról és az első TCFD reportról, ami egyrészt megmutatja a 

jegybank éghajlatváltozásnak való kitettségét pénzügyi eszközein keresztül és példát mutat a teljes 

pénzügyi szektornak. 

Dr. Ágostházy Szabolcs a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára 

kitekintést adott a net zéró vállalások teljesítését segítő európai fejlesztési alapokra és azokból 

lehívható összegek fókuszterületeiről. A fő cél a mobilitás és a közlekedés zöldítése, a kis és 

középvállalatok megújuló energia beruházásainak támogatása, a körforgásos gazdasági átmenet 

vállalatszintű támogatása, az önkormányzatok megújuló energiaberuházásainak támogatása és a 

meglévő épületállomány energetikai korszerűsítése. 

Lukács Ákos a Deloitte Fenntarthatóság és Klímaváltozási tanácsadás üzletágvezetője betekintést adott 

a BCSDH-val közösen 2021-ben végzett Towards Net Zero vállalati kutatás főbb eredményeiről. Illetve 

arról, hogy a vállalati fenntarthatósági, ESG elvárások egyre inkább találkoznak a pénzügyi szolgáltatók 

termékeivel. 

Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóság vezetője beszélt arról a kihívásról, amit a 

számukra is kitűzött 2050 nettó zéró cél jelent, amire leginkább lehetőségként tekint a bankok 

többsége. A közép-kelet európai régiót tekintve az energiaváltás beruházásigénye igen magas, de 

régiónként a megoldások nagyon különbözőek, az OTP az egész régióban elkötelezett a nettó zéró 

átmenet finanszírozása mellett. 

A BCSDH célja, hogy olyan modellváltások történjenek és olyan üzleti megoldások szülessenek 

Magyarországon, amelyek valódi hatással vannak a klímaváltozásra és más vállalatokra való 

kiterjesztésük révén valódi válaszokkal szolgálhatnak a hazai kihívásokra.  Fontos lépés volt a Net Zero 
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Tanácsadó Testület létrehozása azzal a céllal, hogy a karbonsemleges gazdaságra való áttérésre 

nagyobb fókusz kerüljön a gazdasági, kormányzati és a társadalmi szereplők körében is. 

 

Itt a cselekvés ideje – BCSDH Üzleti ebéd 

Már a klímaváltozás korát éljük, de minden eszközünk és lehetőségünk megvan arra, hogy aktívan 

cselekedjünk. Mindenki a saját szintjén tud tenni, hogy elkerüljük a legrosszabb lehetséges 

következményeket. A vállalatvezetőknek kiemelt felelősségük és lehetőségük van, hogy a rendszerek 

szintjén érjenek el pozitív változásokat. A kérdés már csak a hogyan. Erről szólt a BCSDH október 13-án 

tartott üzleti ebédje, amelynek fókuszában a rendszerszintű változásokat célul kitűző Time to 

Transform 2030 program és a nettó zéró 

kibocsátás elérését segítő Race to Zero 

program állt. 

A rendezvényen, amelynek házigazdája a 

BNP Paribas volt, a Fenntartható jövőért 

díj átadásával idén három kategóriában 

ismerték el a fenntarthatóság területén 

kiemelkedő vezetőket, vezető nőket és 

vállalati megoldásokat.  

A szokásos üzletmenet nem csupán 

megkérdőjeleződött, hanem meg is 

szűnt. A világ jobbá tételére most még van lehetőségünk, de csak rövid ideig cselekedhetünk, 

alakíthatjuk át vállalatainkat, rosszul működő rendszereinket és társadalmunkat. Mire van szükség, 

hogy ezek a változások megtörténjenek? Hogyan és kik vezethetik ezt a változást? A Magyarországi 

Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) üzleti ebédjén került sor az idén induló Time to 

Transform 2030 program keretrendszerének bemutatására ezekre a kérdésekre keresve a választ.  

Kőrösi Csaba, az ENSZ Közgyűlésének elnöke New Yorkból élőben bejelentkezve köszöntötte a 

résztvevőket és köszönte meg a BCSDH-tól a fenntarthatóság ügyéért végzett egyedülálló munkájáért 

kapott elismerést és oklevelet. Köszönőbeszédében kiemelte, hogy új történelmi korszak elején 

vagyunk. Új vágányra kell terelni a cselekvést: egyszerre kezelni a válságot és a transzformációt 

megvalósítani. Víz, klíma, energia, élelmiszer, egyenlőtlenségek kihívásait transzformatív módon 

megoldani, melyhez változásvezetők kellenek. A komplex válság kezelését tudományos evidenciákra 

kell alapozni. 
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Litkai Gergely a Dumaszínház alapítója és igazgatója, aki klímaaktivistaként elkötelezett a 

fenntarthatóság ügye mellet, humorral átszőtt, mégis komoly előadásában a személyes 

szerepvállalásra hívta fel a figyelmet.  

A változtatni kell, de hogyan? – állt annak a vállalatvezetői kerekasztalbeszélgetés fókuszában, 

amelyben Dr. Diószegi Zsuzsanna, az EUROAPI Hungary Kft ügyvezető igazgatója, Baja Sándor a 

Randstad Hungary Kft. ügyvezető igazgatója és a Percze Rajmond az Agroloop Hungary Kft ügyvezető 

igazgatója Márta Irén a BCSDH Igazgatója moderálásával járták körbe a témát. 

 

„A jövő vezetői” tehetségprogram  

 „A jövő vezetői” tehetségprogram célja, 

hogy a jövő vezetőinek, vagyis azon 

tehetséges szakembereknek, akikből 

vállalatvezető válhat, bemutassa a vállalati 

fenntarthatóság komplex fogalmi 

rendszerét és segítse őket abban, hogy 

vezetői pályájuk során hogyan tudják ezen 

elveket a döntéshozatalba integrálni. A 

Magyarországon, de még Európában is 

egyedülálló program során a résztvevők 

nem csupán elismert szakértőktől, hanem 

gyakorló vezetőktől tanulhatják az etikus működést, stratégiát, fenntarthatóságot egy sokszínű 

csoportban, miközben megismerkedhetnek a mentorvállalatokkal. Évfolyamonként közel hatvan 

mentor: vállalatvezető, civil, tudományos és vállalati szakértő segíti, hogy a résztvevők minél több 

nézőpontból ismerhessék meg az üzleti szféra szereplőit. 

2022-ben a szakmai napokat a program kezdésekor online, majd többségében hibrid módon 

szerveztük meg. A személyes találkozások és beszélgetések, tapasztalatok megosztása, mind a 

mentorok, mind a résztvevők számára fontos, ezért kiemelt figyelmet fordítottunk arra 2022-ben, hogy 

teret adjunk ezeknek a közös gondolkodásoknak. Az év kiemelt témája a klímaadaptáció és a 

körforgásos gazdaság volt, emellett az aktualitásokról és a kialakult geopolitikai helyzet miatt 

jelentkező üzleti kihívások megoldásáról kaphattak információt első kézből a résztvevők hazai és 

nemeztközi szaktekintélyektől. Hálásak vagyunk mentorainknak, hogy mindig a valóban időszerű, a 

vállalatokat foglalkoztató témákról tudunk beszélgetni és közösen megoldásokat keresni.  

A napok során a BCSDH „A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” vezetői ajánlásának egy-

egy pontját, annak elméleti hátterét és vállalati gyakorlatát járják körbe (Stratégiai megközelítés, 

Felelős vállalatirányítás, Alapértékek tisztelete, Környezeti felelősségvállalás, Partnerség az érintett és 

érdekelt felekkel, Etikus és Átlátható működés, illetve immár 3 éve bevezetett a Fenntartható 

termékek, szolgáltatások és innováció). A 2022-es évfolyam 35 végzőse a BCSDH üzleti ebédjén, 

október 13-án vehette át oklevelét. Az idén végzettekkel együtt, már 9 évfolyamot és közel 290 fiatal 

vezetőt foglal magába „A jövő vezetői” tehetségprogram Alumni szervezete.  

Köszönjük azon tagvállalatainknak, akik „A jövő vezetője” tehetségprogramot 2022-ben 

szponzorként vagy helyszín biztosításával, illetve mentorként szakmai tudásukkal támogatták: 
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„A jövő vezetői” tehetségprogram ösztöndíja 

 „A jövő vezetői” tehetségprogramban 2015-től 

évente egy ösztöndíjas helyet is biztosít a BCSDH 

egy felsőfokú képzésben résztvevő hallgatónak, 

aki így már az egyetemi tanulmányai közben 

széleskörű ismereteket szerezhet a 

fenntarthatóság témájában a globális és hazai 

trendekről és a vállalati gyakorlatokról.  

A döntőben Ébend Kata, a Szent István Egyetem 

levelezős Üzletviteli menedzser hallgatója, 

Somosi Fanni Luca, a Budapesti Corvinus Egyetem vezetés és szervezés mesterszakos hallgatója, 

Szemerits Barbara, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pénzügy és számvitel alapszakos hallgatója és 

Tóth Bence Mózes, az Debreceni Egyetem Műszaki Karának műszaki menedzser mesterszakos 

hallgatója vehettek részt. A pályázók előadásaikban, arról beszéltek, hogyan fejlesztenék egyetemüket 

a fenntarthatóság jegyében. 

A szakmai zsűri tagjai: Károlyi Zsuzsanna (E.ON), Kelemen Attila (ProSelf), Márta Irén (BCSDH), 

Szederkényi Zita (BCSDH), Török László (MAZAK), Varga-Futó Ildikó (Auchan). 

Köszönjük a Mazaknak, aki „A jövő vezetői” ösztöndíjprogramot és annak meghirdetését támogatta: 
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„A jövő vezetői” Alumni program 

 „A jövő vezetői” tehetségprogram évfolyamain 

végzett vezetőinek értékteremtő közösséggé való 

formálása érdekében jött létre az Alumni 2016-ban, 

fenntarthatósággal kapcsolatos szakmai fejlődési 

lehetőséget és fórumot biztosítva számukra. Az 

Alumni szervezet a 9 évfolyamon végzett, közel 290 

tagot fogja össze.  

2022-ben is folytatta munkáját a „A jövő vezetői” 

tehetségprogram Alumni szervezetének 

vezetősége Katona Sarolta, Alumni vezető irányításával.  A vezetőség tagjai: Katona Sarolta, elnök 

BUDAirport; Nagy Julianna, 2022, KPMG Hungária Kft., Bori Máté, 2021, LeasePlan; Bohn Márton, 

2020, Shell; Baranyai Attila, 2018, Nokia; Hőgyész Anna, 2017, Nestlé; Kovács Kornél, 2016, Novum 

Commodities; Szauder Nóra, 2015, Coca-Cola; Nagy Andrea, 2014, BCSDH. Az Alumni vezetősége a 

2021-es év során kialakította stratégiáját követve, 2022-ben is támogatta a szervezet szakmai 

programjainak fejlesztését, emellett vállalta a második szakmai esemény megszervezését és 

feltérképezte az alumni csoporttal való kommunikáció hatékonyságának lehetőségeit. A vezetőség 

célja, hogy az azonos gondolkozású, értékteremtő vállalatvezetők és jövőbeni vezetők számára 

biztosítsa a lehetőséget tudásmegosztásra, további szakmai fejlődésre és kapcsolati hálójuk bővítésére 

a BCSDH szellemiségében.  

A BCSDH 2022-ben két szakmai eseményt szervezett, egyet online formában, egyet pedig személyesen 

az Alumni tagjai számára, ahol a szakmai tartalom mellett mindig lehetőség nyílt a kötetlen 

beszélgetésre. 

Március 22-én tartottuk az első eseményünk, ahol Olti 

Máté, „A jövő vezetői” tehetségprogram 2018-as 

évfolyamának végzettje és a mexikóvárosi Magyar 

Nagykövetség külgazdasági attaséja mesélt 

karrierútjáról, majd bemutatta a Mexikó és 

Magyarország közötti kapcsolatokat, illetve Mexikó 

szerepét és helyzetét az Amerikák régióban. Az estét 

záró vezetői interjún Urbán Katalin a Grundfos 

tatabányai gyárainak EHS vezetője volt a vendégünk. Katalin a 2021-ben elnyerte a „Fenntartható 

jövőért” díj elismerését Vezető nő kategóriában. Mesélt a skandináv cégkultúrában szerzett 

tapasztalatairól, arról hogyan élte meg a tanácsadói munkát, illetve arról, hogy fontos számára a 

személyes jelenlét és a csapattal való közös munka. 

Az évzáró eseményt Baranyai Attila, a Nokia globális logisztikai minőségbiztosítási menedzsere és a 

2018-as évfolyam résztvevője látta vendégül a Nokia Skypark Irodaházban. A vállalat mérnökei 

körbevezették a csapatot a laborban és megnézhették, hogyan fejlesztik itthon a világ egyre több táján 

használt 5G hálózatot és meséltek arról, hogy mi vár ránk a jövőben a hálózatok terén. Ezután Attila 

bemutatta Pap József, a Nokia globális raktározás és csomagolás stratégiai beszerzési vezetője és a 

2014-es évfolyam résztvevője projektjét arról, hogyan vezettek be hibrid (karton és fa alapú) 

raklapokat és hogyan mutatták be a vállalat vezetésének ennek gazdasági és környezeti hatásait. 



 

17 

 

„A jövő vezetői” Alumni Mentorprogram pilot 

Fontosnak tartjuk, hogy tovább segítsük „A jövő vezetői” Alumni tagjainak munkáját azért, hogy a 

fenntartható szemlélet és kezdeményezések minél szélesebb körben megjelenjenek és hatást 

érjenek el tagvállalatainkon keresztül az üzleti világban. Ezért folyamatosan új eszközökön, 

módszereken gondolkozunk, melyek közül most elindítjuk a pilot Mentorprogramot.  Víziónk egyrészt 

az Alumni közösség támogatása abban, hogy vállalataikat segítsék a fenntarthatóbb működésre való 

átállásban (például projekteken, folyamatok átalakításán, szemléletformáláson keresztül), másrészt 

lehetőséget biztosítani tagvállalataink felelős, magasszintű vezetőinek, hogy megosszák tudásukat, 

tapasztalataikat, szemléletüket a fiatal tehetségekkel és betekintést nyerjenek gondolkodásukba, 

kihívásaikba. A 2022-es éves előkészítő munkának köszönhetően, a program első, teszt éve hat 

mentorral és hat mentorálttal 2023. januárjában indul és augusztusig tart. A program mentorai: 

 
 

Köszönjük az Alumni mentorprogram támogatóinak: 
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Fenntartható jövőért díj 2022 
2017-ben alapította meg az Egyesület a 

Fenntartható jövőért díjat azzal a céllal, hogy 

elismerje, és széles körben bemutassa a 

fenntarthatóság területén tett kiemelkedő 

vállalati, vezetői és személyes teljesítményeket, 

ezzel is előmozdítva és növelve az üzleti szektor 

hozzájárulását és hatását a fenntarthatósági célok 

teljesítésében.  

A 2022-es Fenntartható jövőért díj ünnepélyes 

átadására a BCSDH október 13-i Üzleti ebédjén 

került sor. A Fenntartható Fejlődési Célok elérése 

és a rendszerszintű változások érdekében végzett kiemelkedő vállalati és vezetői teljesítmény 

elismerésére született díjat immáron hatodszor ítélte oda a zsűri Változásvezető, Vezető nő és Üzleti 

megoldás kategóriában. 

A Dr. Bartus Gábor, Krizsó Szilvia, Márta Irén, Salgó István és Ürge-Vorsatz Diána alkotta 5 tagú szakmai 

zsűri választotta ki a díjazottakat. 

A Változásvezető díj nyertese: Vadnai Ágnes (Progress Étteremhálózat Kft.) 

Az Üzleti megoldás díj nyertesei: 

- Körforgásos gazdaság: MasterPlast (Hungarocell Zöld Program) 

- Klímavédelem: E.ON Hungária Csoport (Szolnok Intelligens Városi Energia Modell – Városi 

energiahatékonyság és energiaközösség) 

- Fenntarthatósági szemléletformálás: Generali Biztosító Zrt. (Generali Enterprize program) 

A Vezető Nő díj nyertesei: Kiss Ida – DVM Group és Pinczés Marianna - Virgin Oil Press Kft. 

A Fenntartható jövőért díj támogatói 2022-ben: 
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A Körforgásos Gazdaság Platform 

 Mára már 97 tagot számlál a Körforgásos Gazdaság Platform, mely 

a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), 

a Holland Nagykövetség és az akkori Innovációs és Technológiai 

Minisztérium kezdeményezésére alakult meg, melynek célja a 

körforgásos gazdasági modellre történő átállás felgyorsítása 

tudásmegosztással, közös projektek, együttműködések létrehozásával. 

A körforgásos gazdaságra való áttérés napjaink nagy üzleti lehetősége. A koncepció lényegét a legtöbb 

gazdasági szereplő még nem ismeri mélyrehatóan, holott ezen modell alkalmazásával növelhető a 

gazdaság rugalmassága, valamint könnyebbé válik az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás, 

valamint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak elérése is.  4,5 ezermilliárd USD-os üzleti lehetőséget 

jelenthet világszinten a körforgásos gazdaság 2030-ig. 

A 2022-és évben számos kezdeményezés és program került megvalósításra. Idén két alkalommal 

találkozott a platform munkacsoportja online, illetve egy exkluzív programot is, a Going Circular 

filmvetítést is megszerveztük, illetve novemberben elindítottuk a második felmérésünk, mely név év 

elteltével a körforgásos gazdaság hazai helyzetét vizsgálja. 

A Körforgásos Gazdaság Akadémián a résztvevők neves szakemberektől kaptak betekintést a 

körforgásos teljesítménymérés gyakorlati oldalába, a szerves anyagok és az építőipar körforgásába. 

A Körforgásos Gazdaság Csúcstalálkozón pedig közel 160 hazai és nemzetközi szakértővel jártuk körbe, 

hogyan állíthatja meg a körforgásos gazdaság a biodiverzitás csökkenését. 

A BCSDH számára, mint a Körforgásos Gazdaság Platform egyik alapítójának fontos, hogy magas szinten 

elkötelezett vállalatok és vállalatvezetők közössége legyen, hogy közel 130 tagvállalata és őket követve 

a teljes üzleti szektor a kibocsátás drasztikus csökkentésén túl a biodiverzitás megőrzését és 

helyreállítását, valamint a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek visszafordítását is zászlójukra tűzzék. 

Erről szól az ezt az évtizedet meghatározó, az Action 2020 program eredményeire épülő Time to 

Transform 2030 programunk, amihez a Körforgásos Gazdaság Platformunk is kapcsolódik. 

A Körforgásos Gazdaság Platform támogatói 2022-ben: 
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Körforgásos Gazdaság Akadémia 

A webinárium-sorozat első eseményére 45 

vállalati képviselő és szakértő részvételével 

került sor, mely során bemutattuk a Circularity 

Check körforgásos teljesítménymérési eszközt, 

és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás tesztelése 

során felmerült vállalati tapasztalatokat. 

A Circularity Check Tool-t és szolgáltatást Takács 

Ivett, a magyarországi Körforgásos Gazdaság 

Platform projektmenedzsere, a projektben 

résztvevő szakértő mutatta be. Az eszköz bemutatását követően a projekt során, a BCSDH által tesztelt 

két élelmiszeripari vállalat, a BioFungi Kft. és a Natur-Food Kft., illetve két építőipari vállalat, a Corten 

Kft. és a Cube-Factory osztotta meg tapasztalatait a téma köré szervezett két kerekasztal-beszélgetés 

során. A beszélgetések résztvevői voltak a tesztelésben résztvevő független szakértők: Arató Gábor, a 

Manupackaging Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, Budai Henrietta, a HuGBC titkára, Dr. Horváth 

Bálint, a Holland Nagykövetésig magyar-szlovák körforgásos gazdasági szakértője és Szöllőssi Réka, 

független élelmiszeripari szakértő. Ezúton is köszönjük a több, mint fél éves munkájukat! 

A sorozat második eseményét rendhagyó 

módon, hibrid formában, személyesen az 

ING Bankban, és online, a Microsoft Teamsen 

keresztül tartottuk. Az Akadémia első 

előadásaként Dr. Ádám János, a Tungsram 

Group, kísérleti üzemvezetője mutatta be a 

Tungsram Agritech üzletágát és az ehhez 

kapcsolódó „Vertical farming” rendszert, ami 

egy innovatív együttműködés eredménye. A 

beltéri növénytermesztéshez 95-98 

százalékkal kevesebb víz, lényegesen 

kevesebb növényvédő szer szükséges, mint a szabadtérihez, és éghajlattól függetlenül bármilyen 

növényfajta termeszthető a világ bármely táján.  

Erre a gondolatra csatlakozott rá Gazsi Zoltán, az Eisberg Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, akik a fent 

említett együttműködésben kiemelt szerepet vállalnak. A Tunsgram és az Eisberg kutatás-fejlesztés 

céllal Közép-Európában egyedülálló vertikális farmot létesített 2021. februárjában. A 650 

négyzetméteres, hidropóniás rendszerben, LED-es megvilágítás segítségével termesztenek növényeket 

(pl. mikrozöldeket, palántákat, gyógynövényeket, ehető virágokat, fejes salátákat 

Végül Percze Rajmond, „A jövő vezetői” tehetségprogram 2020-as évfolyamának végzettje és Agroloop 

társalapítója bemutatta a startup-ként indult vállalkozását. Innovatív és fenntartható megoldásokat 

hoznak a takarmányozás- és szerves trágya iparba. Rovarok tenyésztésével újrahasznosítják a 

fogyasztás előtti, növényi alapú, szerves élelmiszer-hulladékot, mellyel évente több mint 1000 tonna 

CO2 ekvivalenst spórolnak meg az hagyományos komposztáláshoz képest.  

2022. június 7-én, a sorozat utolsó alkalmán körforgásos építészeti megoldásokat ismerhettek meg a 

résztvevő vállalatok képviselői. A webinárium-sorozat utolsó alkalmát online, a Microsoft Teamsen 
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keresztül tartottuk. Barta Zsombor, a HuGBC elnöke 

egy, a 2022. novemberében lezajlott holland 

tanulmányút során megismert jógyakorlatokat 

mutatott be a résztvevőknek, mint például a Green 

Village, tudás- és innovációs centrum, ahol 

fenntarthatósági, ezen belül fenntartható építészeti 

projektek, kutatásokat zajlanak. Az eseményen nem 

csak külföldi, de hazai vállalati példák is bemutatásra 

kerültek. Három BCSDH tagvállalat, a BuildEXT Kft., 

a Market Zrt. és a Saint-Gobain Hungary Kft. is bemutatta tevékenységeit a körforgásosság területén.  

 

„Mély, megrázó és felemelő” – A Going Circular film exkluzív bemutatója 

Mély, megrázó és felemelő – Ezekkel a szavakkal jellemezték a Going 

Circular filmet, a hazai bemutató résztvevői. A filmvetítés előtt Désirée 

Bonis a Holland Királyság nagykövete és Márta Irén a BCSDH ügyvezető 

igazgatója a körforgásos átalakulás fontosságáról beszélt. A Holland 

Nagykövetség jóvoltából hazánkba került film vetítését az ING Bank látta 

vendégül és a BCSDH és a Körforgásos Gazdaság Platform tagjai vettek részt. 

Az Oscar-díjas My Octopus Teacher című dokumentumfilm producerei által készített nagyjátékfilm, a 

kollektív jövőnkről szól a Földön. A film egy olyan jövőt képzel el, amelyben az emberiség nemcsak 

túlél, hanem virágzik is, a globális paradigmák újragondolásával és bolygónk erőforrásainak határainak 

tiszteletben tartásával. A történetben megismerhet négy úttörő gondolkodót, akik a modern kor 

környezeti, gazdasági és társadalmi válságai között navigálják a nézőt körforgásos megoldások felé. A 

négy változásvezető, Janine Benius (biológus és tudományos író), a 102 éves James Lovelock (független 

kutató), Arthur Huang (mérnök, designer) és John Fullerton (üzletember, JP Morgan egykori igazgatója) 

személyes történetén keresztül nem csak azt tudjuk meg, hogy miért, de a hogyanra is izgalmas választ 

adunk. 
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Körforgásos Gazdaság Csúcstalálkozó 

A világ még csak 8%-ban körforgásos, ami 

jelentősen elmarad a lehetőségektől, pedig a 

körforgásos gazdaság komplex rendszert és 

hatékony eszközöket kínál a világ legégetőbb 

kihívásaira, köztük a biodiverzitás megőrzésére és 

helyreállítására is. Az ING Bank támogatásával 

létrejött legnagyobb hazai körforgásos éves 

esemény számos vállalati és start-up példa 

bemutatásán túl kitekintést adott a nemzetközi 

folyamatokra is. 

A lineáris gazdaság felelőssége megkérdőjelezhetetlen: a biológiai sokféleség csökkenésének több 

mint 90%-a természeti erőforrások kitermelésének és feldolgozásának köszönhető. Az utóbbi 

évtizedben 70%-kal több nyersanyagot vontak ki, mint amennyit a Föld biztonságosan pótolni tud. A 

biodiverzitás és az anyaggazdálkodás összefüggése egyértelmű, a körforgásos gazdaság, mint egy 

rendszerszintű változás, önmagában is szerepet játszhat a biológiai sokféleség csökkenésének 

megfékezésében, és kézzelfogható lehetőségeket teremthet a vállalkozások számára is. 

A Körforgásos Gazdaság Summit vendégelőadója volt Prof. Dr. Jacqueline Cramer, a körforgásos 

gazdaság neves szakértője, az Utrechti Egyetem professzora, a Holland Circular Hotspot 

igazgatótanácsának elnöke, volt holland lakásügyi, területrendezési és környezetvédelmi miniszter és 

a 2022-ben megjelent ’Building a Circular Future’ című könyv szerzője, aki a folyamat felgyorsítását 

egyértelműen az összefogásban és minél több pilot projekt indításában látja. 

Magyarország jelenleg nem gazdálkodik jól a természeti erőforrásaival, és messze még a 

körforgásosság, de bíztató, hogy ahogy Európában, úgy Magyarországon is elkezdődött az a 

törvényalkotói folyamat, amely már foglalkozik a körforgásos gazdaság kérdésével is. Fontos lépések 

ezek ahhoz, hogy Magyarország további fejlődése ne a természeti erőforrásaink felélésével történjen. 

Az eddig megtett útról és a következő lépésekről számolt be Rentz Tamás a Technológiai és Ipari 

Minisztérium Fenntarthatósági és Szemléletformálási Főosztály főosztályvezetője. 
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A finanszírozás, a szabályozás és a vállalatok szerepe a természeti sokszínűség megőrzésében, az erre 

irányuló körforgásos megoldások volt a témája annak a kerekasztal-beszélgetésnek, ahol Bodor Tibor, 

az ING Bank vezérigazgatója, Dr. Botos Barbara, a Technológiai és Ipari Minisztérium Klímaügyekért és 

Klímadiplomáciáért Felelős Utazó Nagykövete, Holczinger Norbert a Magyar Nemzeti Bank 

főosztályvezetője és Pinczés Marianna a Virgin Oil Press Kft. ügyvezető igazgatója járta körbe a releváns 

kérdéseket, kitekintést adva a múlt héten záródó COP27 releváns történéseire is. 

A legfontosabb üzenet, hogy a mostani válság kikényszeríti a változások felgyorsulását, de erre kell 

felkészülni hosszabb távon is. Nem elég már csak a hosszútávú célokat kijelölni, kellenek a köztes célok, 

mérőszámok és a konkrét lépések, hogy valódi változások induljanak és hogy a készülő taxonómiák ne 

sokként érjék az üzleti szektort. 

Az esemény második kerekasztal-beszélgetése a nemzetközi üzletfejlesztési tapasztalatokra fókuszált 

a körforgásos gazdaság és fenntarthatóság terén. A résztvevők között volt: Roman Gdovjak, a Cyrkl 

(Expansion Manager & Country Manager Slovakia & Hungary), Agata Frankiewicz, a Deko Eko 

Ügyvezetője és alapítója; Martijn Veltkamp a FiberCore Europe Design menedzsere; Lennard de Klerk 

az Irota EcoLodge tulajdonosa, Martin Basila, a Sensoneo ügyvezetője. A panelbeszélgetés fő üzenete 

az volt, hogy a hulladék örök, tehát jelenthet örök problémát, vagy akár örök üzleti lehetőséget is. A 

beszélgetők megosztották tapasztalataikat, ők miként kreálnak lehetőséget ebből a problémából és 

hogyan terjesztették ki tevékenységüket a világ több országára, kontinensére, és milyen terveik vannak 

a magyar terjeszkedés kapcsán. 

 

ESG program 

Egyre erősödő társadalmi és befektetői elvárás, hogy a cégek környezet- és társadalomtudatosan 

működjenek. A vállalatvezetők egyetértenek abban, hogy fontos az ESG (környezeti, társadalmi 

felelőségvállalást figyelembe vevő működés és irányítási rendszerek) kritériumok beépítése a 

döntéshozói folyamatokba. Ebben szeretné segíteni a BCSDH tagvállalatait szakmai tudásátadással, 

stratégiai útmutatással, és a kapcsolódó sikeres vállalati gyakorlatok bemutatásával. 

A 2022-es év szakmai keretét a munkacsoport tagjai körében végzett 2021-es felmérésünk alapján 

építettük fel. Az év során négy munkacsoport-találkozót tartottunk, ahol az első alkalommal az „ESG 

stratégiai beépülés a vállalati mérőrendszerbe” témáját jártuk körbe két kiemelkedő esettanulmányon 

keresztül. Elsőként Sverla Viktor, a MOL-csoport stratégiai igazgatója vezette az összegyűlteket végig a 

MOL hosszútávú stratégiáján, ami mára egybeolvadt a vállalat fenntarthatósági stratégiájával. Ezt 

követően Szabó Beatrix, az ALTEO fenntarthatósági és EBK igazgatója mutatta be a vállalat ESG 

auditjának főbb sarkköveit, az odáig vezető utat, a stratégiai vonatkozásait, illetve az audit kapcsán 

megfogalmazódott kihívásokat. 

Második találkozónk alkalmával az ESG mérőszámokhoz kapcsolódó adatok gyűjtési és felhasználási 

gyakorlatának témáját jártuk körbe. Rajnai Tamás, az E.ON Hungária Zrt. kiemelt fenntarthatósági 

szakértője osztotta meg a közönséggel az E.ON csoport gyakorlatát, hangsúlyozva, hogy a vállalatnak 

fenntartható üzleti stratégiája van, nem csupán fenntarthatósági stratégiája. Őt követte Bolyán Róbert, 

az UniCredit Bank Hungary Zrt. Social Impact Banking igazgatója, aki bemutatta a vállalat 

fenntarthatósági stratégiáját, fókuszba helyezve az ’S’ programokat és a kapcsolódó adatgyűjtést. 
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Hogyan épülnek be az ESG szempontok a vállalati működésbe? Ennek elméletéről és gyakorlati 

megvalósulásáról is szólt a harmadik munkacsoport találkozónk. Az elméleti háttér mélyítése során 

megismerhettük a WBCSD új, ún. Three Lines Model útmutatóját az ESG-vel kapcsolatos kockázatok és 

lehetőségek kezeléséről Eleanor Leach előadásában. Ezt követően első kézből hallhattunk Bellaagh 

Mátyástól, a Colas integrált irányítási rendszerek igazgatójától egy izgalmas beszámolót arról, hogy 

milyen kihívásokat és lehetőséget jelent az ESG integrálása, és milyen fontos az érintetti bevonás a 

folyamat egészében. 

Évzáró találkozónkon arra a kérdésre kerestük a választ Veisz Ákos, a BDO ESG Tanácsadó Kft. 

ügyvezető partnerének segítségével, hogy mi vár a hazai vállalatokra az Európai Parlament által 

november 10-én elfogadott fenntarthatósági jelentéstételi irányelv kapcsán (CSRD)? Előadása kitért 

arra is, hogy hogyan hat a cégekre a jövő évtől hatályos német beszállítói lánc törvény, mely az ellátási 

láncokban a vállalati átvilágítási kötelezettségekről szól. Ezután Mészáros Attila, a Yettel Magyarország 

kommunikációs igazgatója vezetett végig azon a közel kétéves folyamaton, melynek során a Yettel 

kialakította helyi ESG stratégiáját. 

Köszönjük 2022-es támogatóinknak: 

 

 

BCSDH hétvége a Continental vendéglátásával 

Izgalmas programot nyújtott a BCSDH hétvége a 

résztvevő 13 felsővezetőnek és partnereiknek. 

Mindkét nap házigazdája a Continental 

Automotive Hungary Kft. veszprémi gyára volt. 

Az első félnap program keretében betekintést 

kaptunk a veszprémi vállalat fejlesztési, gyártási 

és tesztelési tevékenységébe Dapsy Zoltán, 

gyárigazgató és Hornyacsek Zoltán, a 

Continental fenntarthatóság szponzora 

segítségével. 

A Continental gyár építésében az épületinformációs rendszereket és a digitalizálódás hi-tech eszközeit 

a fenntartható tervezésében magas szinten használó BuildEXT-ről és a gyárépítés folyamatáról mesét 

Livják Csaba, a BuildEXT alapító-tulajdonosa. 
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Másnap délelőtt a tesztpályán is megtapasztalhattuk, hogy az előző nap megismert biztonságos és 

fenntartható mobilitás elősegítése érdekében történő fejlesztések, hogyan működnek a gyakorlatban. 

Az élményt felejthetetlenné tette, amikor a résztvevők a tesztvezetők mellé beülve saját maguk 

tapasztalhatták meg ugyanezt. A két napos programot egy kellemes hangulatú ebéd zárta a 

tesztpályán. Köszönjük a vendéglátó Continentalnak és vezetőiknek a tartalmas szakmai programot és 

a vendéglátást. 

 

 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK: 

Együttműködések, szakmai szerepvállalás 

Az Egyesület 2022-ben is számos szakmai konferencián, tagvállalati rendezvényen, zsűriben képviselte 

előadóként, aktív résztvevőként vagy szakértőként a vállalati fenntarthatóság témáját, melyek a 

következők voltak: 

Események, szakmai 

együttműködések időrendben 
Szervező Résztvevő 

EDUSO projekt meeting BGE Márta Irén - igazgató, résztvevő és 

Takács Ivett, irodavezető, résztvevő 

CircularRegions partner meeting Slovak Busineyy Agency Márta Irén - igazgató, résztvevő és 

Takács Ivett, irodavezető, résztvevő 

Magyarország 2030 Egyensúly Intézet Márta Irén, igazgató - panelbeszélgetés 

résztvevő 

Greengage zsűrizés Greengage Márta Irén, igazgató - előadó 

MASZESZ Konferencia MASZESZ Ifj. Chikán Attila - elnök - előadó 

GreenBrands podcast felvétel GreenBrands  Márta Irén, igazgató - előadó 

Leaders Forum UNICEO Márta Irén, igazgató - előadó 

WBCSD Liason Delegate meeting WBCSD Márta Irén - igazgató - résztvevő 



 

26 

Konferencia Menedzserek Országos 

Szövetsége 
Márta Irén - igazgató - résztvevő 

Magyar Tudomány Ünnepe 

„Beyond Financial Reporting – 

Fenntarthatóság: Integrált 

gondolkodás és integrált vállalati 

jelentés" című konferencia 

BGE Márta Irén, igazgató - moderátor 

McDonald's Stratégiai és 

Fenntarthatósági Nap 

Progress Étteremhálózat 

Kft. 
Márta Irén - igazgató - résztvevő 

Reporting Matters and MC 

Training 

WBCSD 
Márta Irén - igazgató - résztvevő 

MC1 Nature webinar WBCSD Márta Irén - igazgató - résztvevő 

MC1 Climate webinar WBCSD Márta Irén - igazgató - résztvevő 

MC5 Transparency webinar WBCSD Márta Irén - igazgató - résztvevő 

Beszélgetések a körforgásos 

gazdaságra való átállásról – 

Fenntartható fogyasztás 

Alapvető Jogok 

Biztosának Hivatala 

Márta Irén, igazgató - előadó 

Zöldre váltva? RILIAM I-4.0 projekt  Márta Irén, igazgató - panelbeszélgetés 

résztvevő 

HBLF Mentor program- 

mentorfelkészítő 

HBLF 
Márta Irén - igazgató - mentor 

FMCG konferencia Trade Magazin Márta Irén - igazgató - előadó 

Generali EnterPrize díjátadó Generali Biztosító Márta Irén - igazgató - zsűri 

Self assess your nature 

readyness workshop 

WBCSD 
Márta Irén - igazgató - résztvevő 

MVÜK 1mrd+/5 mrd 

csoportrendezvény 

MVÜK 
Márta Irén - igazgató - résztvevő 

CIRCO International Hub 

Collaboration meeting 

Circo 
Márta Irén - igazgató - résztvevő 

Chief Sustainability Officers for 

SDGs 2022 

WBCSD/UNDESA  
Márta Irén - igazgató - résztvevő 

TudásTár EUROAPI  Ifj. Chikán Attila - elnök - előadó 

Leaseplan Driving Camp Leaseplan Hungária Zrt. Márta Irén - igazgató - résztvevő 

Business Days Trade Magazin Márta Irén, igazgató - kerekasztal-

beszélgetés résztvevő 
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60. Közgazdász-vándorgyűlés Magyar Közgazdasági 

Társaság 

Márta Irén, igazgató - kerekasztal-

beszélgetés résztvevő 

Greenbrands zárófogadás GreenBrands  Márta Irén - igazgató - résztvevő 

Fenntarthatósági konferencia CCH Márta Irén - igazgató - előadó 

Auchan fenntarthatósági előadás Auchan Márta Irén - igazgató - előadó 

MNB Zöld Konferencia MNB Márta Irén - igazgató - résztvevő 

Swedish Sustainability Highlights Svéd Nagykövetség Márta Irén, igazgató - előadó, 

panelbeszélgetés résztvevő 

MLBKT Kongresszus MLBKT Ifj. Chikán Attila - elnök - előadó 

WBCSD Council meeting WBCSD Márta Irén - igazgató - résztvevő 

Közösségi csúcs Budapest Bridge Márta Irén, igazgató - előadó 

Magyar Tudomány Ünnepe Budapesti Gazdasági 

Egyetem 

Galambosné Dudás Zsófia, szakmai 

projektvezető - szekció-társelnök 

Generali EnterPrize díjátadó Generali Biztosító Márta Irén - igazgató - résztvevő 

Tackling Inequality workshop WBCSD Márta Irén - igazgató - résztvevő 

NFFT Tanácsülés NFFT Márta Irén - igazgató - résztvevő 

MVÜK összevont esemény MVÜK Márta Irén - igazgató - résztvevő 

Fenntarthatósági és 
Környezetvédelmi Workshop 

HBLF 
Márta Irén - igazgató - résztvevő 

„Transzformatív változások az 
üzleti szférában  
– úton a fenntarthatóság felé” 

Magyar Tudományos 
Akadémia 

Márta Irén, igazgató - előadó 

 

Az Egyesület munkatársai az alábbi zsűriben vett részt tagként 2022-ben: 

Zsűritagságok Szervező Résztvevő 

Zöld Béka díj Deloitte Márta Irén - igazgató, zsűri 

EnterPrize pályázat Generali Márta Irén - igazgató, zsűri 

Fenntarthatóság Szimbóluma 2021 Trade Magazin Márta Irén - igazgató, zsűri 

GREENGAGE – A zöld elkötelezettség díja 

2022 

Professional 

Publishing Hungary 

kiadó 

Márta Irén - igazgató, zsűri 

Zyntern Case Study Zyntern Chikán-Kovács Eszter – 

kommunikációs menedzser, zsűri 

 

Az Egyesület jó partneri viszonyt ápol számos meghatározó szakmai és üzleti szervezettel, 

nagykövetséggel, melyek a teljesség igénye nélkül: Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara, Brit 

Nagykövetség, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Institute, Budapesti Gazdasági Egyetem, 
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Budapesti Műszaki Egyetem, Common Purpose, Egyesület a Kiválóságért, Effekteam, Élelmiszerbank, 

FÉSZ, IFKA, IVSZ, JVSZ, Magyar Francia Kereskedelmi és Iparkamara, Francia Nagykövetség, Francia 

Intézet, HBLF, Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara, Greendependent Insitute, Holland Királyság 

Nagykövetsége, HuGBC, LEO, KÖVET, Kanadai Nagykövetség, Magyarországi EU Kereskedelmi 

Kamarák, KSZGYSZ, MLBKT, Magyar Public Relation Szövetség, MGYOSZ, Milestone Institute, Milton 

Friedman Egyetem, NFFT, Német Kereskedelmi Kamara, Óbudai Egyetem, Olasz Nagykövetség, 

Transparency International, Svájci Nagykövetség, Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara, Svéd 

Kereskedelmi Kamara, WWF.  

 

INTERREG SK-HU CircularRegions Projekt  

A CircularRegions projekt fő célja együttműködés kialakítása a 

körforgásos gazdaság platformok – Magyarországi Körforgásos 

Gazdasági Platform és a Körforgásos Szlovákia – tagjai között, annak 

érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) körforgásos 

gazdasági modellre való átmenetét megkönnyítése. A projekt az élelmiszer- és csomagolóipar, a 

műanyagipar, az építőipar és a turizmus ágazatára összpontosít. Vállalatok, egyesületek, a nonprofit 

szektor képviselői, köztük regionális politikusok és potenciális oktatók is bekapcsolódhattak a 

projektbe. 2021. decemberétől a projekt 2022. márciusi zárásáig a szakértők a BCSDH vezetésével 

végezték el a kiválasztott vállalatok körforgásos teljesítményének felmérését. Szlovákiában hét 

szakértő dolgozott négy vállalattal. (Két turisztikai, egy építőipari és egy műanyagipari vállalat).  

A projekt záróeseményét 2022. március 23-én tartottuk, ahol bemutattuk a kifejlesztett szolgáltatást 

és a legfőbb eredményeket. Hogy kiemeljük a körforgásosság fontosságát a klímavészhelyzet 

megoldásában, az eseményre meghívtuk Vojtech Voseckyt, a Circle Economy-tól a rendezvényre. 

Vojtech beszélt az előttünk álló globális kihívásokról, és bemutatta a résztvevőknek, hogy a 

világgazdaságba bekerülő 100,6 Gt erőforrásból mindössze 8,6 %-át forgatjuk vissza a rendszerbe. Ez a 

világ úgynevezett Circularity Gap szintje, amelyről a 2022-es Circularity Gap Report is beszámol. 

De mi is volt a szakértők általános tapasztalata a Circularity Check eszközzel kapcsolatban? A kérdés 

megválaszolására felkértük a szlovák és magyar szakértőinek egy részét egy panelbeszélgetésben való 

részvételre, amit Horváth Bálint, a Holland Királyság Magyarországi Nagykövetségének körforgásos 

gazdasági szakértője moderált, aki maga is részt vett tanácsadóként a projektben. A szakértők 

egyetértettek abban, hogy az eszköz használata a vállalatok és a szakértők számára is jó tapasztalat 

volt. Kiemelték, hogy az eszköz nem alkalmazható minden ágazatra, mivel a turizmus és a 

szolgáltatások esetében nehéz volt meghatározni az értékelés tárgyát. 
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A projekt partnerei voltak: Slovak Business Agency, az INCIEN, a BCSDH és az IFKA Közhasznú Nonprofit 

Kft. A projekt az Interreg Szlovák Köztársaság – Magyarország program keretében valósult meg az 

Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül és 182 449,40 euró 

támogatással. A projekt 2020. decemberétől 2022. márciusáig tartott. 

 

SAJTÓMEGJELENÉSEK - KOMMUNIKÁCIÓ 

2022-ben a BCSDH a minőségi megjelenések terén ért el 

növekedést a nyomtatott és elektronikus sajtóban egyaránt. 

A több mint 90 megjelenést részben az eseményeinket 

támogató sajtóközlemények megjelenésével, részben pedig 

interjúk, beszámolók és szakmai cikkek formájában értük el, 

és egyre több elemző, szerkesztői cikk is megjelent. A neves 

előadókon túl a legnagyobb érdeklődés a Tisztújító 

taggyűlést, a Towards Net Zero kutatást, a Fenntartható 

Jövőért díjat és a Körforgásos Gazdaság Summitot övezte.  

2022-ben is megjelent a HVG Fenntartható Fejlődés Plusz kiadványa, amelyben kiemelt szerep jutott 

a BCSDH tevékenységének, azon belül is a Time to Transform 2030 program eredményeinek, az 

Érettségi kutatásnak, és a Körforgásos Gazdaságnak, valamint a Vision 2050 Refresh bemutatásának. 

Dr. Mark Maslinnal, illetve Márta Irénnel és Ifj. Chikán Attilával készült interjúk jelentek meg a HVG-

ben, a Portfolio.hu-n, a Diplomacy and Trade-ben, a Budapest Business Journal-ban. 

Számos média rendszeresen hírt adott a BCSDH tevékenységéről: HVG, Portfolio.hu, MTI, Diplomacy 

and Trade, Budapest Business Journal, Greenfo, ReCity, TrendFm, ECOLIFE, Trade Magazin, 

StoreInsider.  

Egy újabb mérföldkő volt a BCSDH kommunikáció életében a portfolio.hu-val sikeresen kialakított 

stratégiai együttműködés, aminek köszönhetően számos mélyebb elemző cikk jelent meg 

hangsúlyosan a BCSDH témáit feldolgozva. 

A Facebookon és a LinkedIn-en továbbra is folyamatos volt a megjelenés. Az idei év eredménye, hogy 

A jövő vezetői tehetségprogram oklevélosztója a Körforgásos gazdaság akadémia és a Fenntartható 

jövőért díj kapcsán a partnereink is jelentős social media aktivitást fejtettek ki így új szinergiákat elérve.  

"A jövő vezetői" ösztöndíjprogram meghirdetésénél a Zynternt bevonva az elérés sokkal célzottabb lett 

és aFacebook kampányával is sikerült növelni a BCSDH oldalának látogatóinak és ezeken a felületeken 

a BCSDH követőinek számát. A Facebook hirdetés közel 9.000 egyetemistát ért el. A legmagasabb 

organikus elérések is az ösztöndíjkampányhoz kapcsolódnak. 

A BCSDH hivatalos facebook oldalának elérése 65 214 volt, ami 56%-os emelkedés az előző évihez 

képest; az Alumni csoport tagjainak száma 142, a LinkedIn oldal követőinek száma 1025, ami 321-gyel 

több az előző évhez képest, a bcsdh.hu weboldal éves látogatottsága 34.000 volt. 

A bcsdh.hu weboldal fejlesztése zajlott 2022-ben. Az új oldal indulása: 2023. február. 
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MUNKACSOPORTOK 2022-BEN  

Az Egyesület tagvállalatai aktívan közreműködnek a szakmai munka kialakítása és megvalósítása során 

egyaránt. Ez biztosítja a magas szintű és előremutató fenntarthatósági törekvések és az üzleti 

lehetőségek és igények optimális illeszkedését, valamint a hatékony működést. 2022-ben hat 

munkacsoport működött: 

 

Time to Transform 2030 Vállalatvezetői munkacsoport 

2022-ben a munkacsoport kiemelt célja a Világtanács ajánlásainak és keretrendszerének 

magyarországi adaptációs lehetőségeinek feltárása volt az Action 2020 programra épülve, valamint 

tagságunk érettségi szintjének felmérése a fenntartható átalakulás tükrében.  

A munkacsoport 2022-ben 4 alkalommal tartott ülést: március 9., április 27., augusztus 4. és 

november 10. A márciusi és az augusztusi alkalom egy ún. nagyköveti elsőszámú vezetői kört vont be, 

akik a tagsági érettség mérésére vonatkozó koncepciót véleményezték és segítették.  

A munkacsoport aktív résztvevői voltak: Baja Sándor (Randstad), Báthory Balázs (Market Építő Zrt.), 

Claussen Bjoern (BNP Paribas), Csavajda Zsolt (DSM Nutritional Products Hungary), Dr. Vida Ádám (Bay 

Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.), Hőgyész  Anna (Nestlé Hungária Kft. , Ifj. Chikán 

Attila (ALTEO), Iljicsov András, (Spreadmonitor Kft.), Jakab  Attila (Dataxo Group Zrt. ), Kelemen Attila 

(ProSelf Int.), Ludvig Orsolya (Heineken), Márta Irén (BCSDH), Morvai Tamás (Prímaenergia), Nagy 

Gréta  (DANDELION Kft.), Noszek Peter (Nestlé Hungária Kft.) Parragh  Viktor  (IFUA Horváth), Percze 

Rajmond  (Agroloop), Salgó István (BCSDH), Stancsics Nóra (IFUA Horváth), Svoób Ágnes (Equilor 

Corporate Advisory Zrt.), Szabó István (KPMG) 

 

Race to Zero munkacsoport 

A klímasemleges működésre való áttérés, illetve a klímaadaptáció, legyen az adott vállalat bármely 

iparágban, fontos feladat és az üzleti szektor versenyképességét jelentősen befolyásoló tényező. Ehhez 

a célhoz segít a BCSDH a vállalatoknak konkrét vállalásokat tenni és üzleti megoldásokat találni.  

A munkacsoport vállalati vezetője 2022-ben Pesti Tímea, a LeasePlan Hungária Zrt. vezérigazgatója 

volt. 2022-ben a munkacsoport 3 alkalommal találkozott, melynek időpontjai: március 10., március 

29., október 4. voltak.  

A munkacsoport aktív tagjai voltak: Ambrus Anna (MOL Group), Aradi-Beöthy Róbert  (OTP Bank 

Nyrt. ), Berman Zsuzsa (BNP Paribas), Bodó-Novák Martina  (Güntner Tata Hűtőtechnika Kft. ), Bolyán 

Róbert (UniCredit Bank Hungary Zrt), Borek Flóra  (Deloitte), Bóta Dávid (Budapest Ariport), Bozsik 

Balázs (Pwc), Chrabák Péter (Bay Zoltán Kujtatóintézet), Csiszko Csaba (denkstatt), dr. Balásfalvi-Kiss 

András (4iG Nyrt.), dr. Farkas Gábor  (SolServices Kft. ), Dr. Sepp-Fekete Ágnes  (BuildEXT Kft. ), Endersz 

Frigyes (Eon Hungária), Farkas Mátyás (WWF Magyarország), Fazekas Dániel (K&H ), Fazekas-Kertész 

Zsófia (Budapest Ariport), Fésűs Attila (ENGIE Magyarország Kft.), Gabriel Johann (Güntner-Tata kft.), 

Gyura Gábor (MNB), Hetesi Mónika (BuildEXT), Hornyacsek Zoltán (Continental), Iljicsov András 

(Spreadmonitor Kft.), Jakab Attila (Dataxo Group Zrt), Jenei Attila (denkstatt), Jókuthy Laura (MNB), 

Kalincsák Ferenc (DENSO Manufacturing Hungary), Karafa  László (Saint-Gobain), Kardos Éva 
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Teréz  (NEO Property Services Zrt. ), Károlyi Zsuzsanna (E.ON Hungária Zrt.), Kerekes Éva Erika (KPMG 

Tanácsadó Kft.), Kocsány János  (Graphisoft Park SE ), Kocsis Péter  (MOL Nyrt. ), Kovács 

Kincső  (DATAXO GROUP ), Kurcz Adrienne (Solservices), Livják Csaba  (BuildEXT Kft ), Melovics 

Csaba  (BuildEXT Kft ), Mihály Eszter  (HELL ENERGY Magyarország Kft. ), Molnár Csaba (MagNet Bank), 

Nagy Réka (Invensol/ DOME), Papp Dávid (MNB), Pesti Tímea (LeasePlan Hungária Zrt.), Petrik 

Ida  (MVÜK Zrt. ), Ruzsinszki Tibor (Neo Property Services Zrt.), Sándor Zsanett (Deloitte), Sárosi 

Eszter  (Saint-Gobain Hungary Kft ), Somogyi  Petra (KPMG ), Suba Levente  (K&H Bank Zrt. ), Szabó 

Beatrix (ALTEO Nyrt.), Szarvas Gábor  (Greenbors Consulting ), Szücs Réka  (Deloitte ), Török 

László  (Yamazaki Mazak CE s.r.o. ), Vigh Gábor  (Güntner-Tata Kft. ), Visi-Kalász Nárcisz (Basf Hungária 

Kft.), Závoczky Sándor (Güntner-Tata kft. ) 

A Race to Zero program részeként, 2022-ben egy speciális témában külön munkacsoport működött. A 

természetalapú karbonsemlegesítés munkacsoport azzal a céllal jött létre, hogy feltárja a témában a 

jelenlegi magyarországi helyzetet és lehetőségeket, továbbá ajánlást fogalmazzon meg a vállalati szféra 

számára.  

A munkacsoport legalább havonta egyszer ülésezett.  

 

 

Társadalmi tőke munkacsoport 

A munkacsoport célja, hogy tagjaink társadalmi hatását összehangolja és rajtuk keresztül pozitív, 

fenntartható szemléletváltozást érjen el. A munkacsoport „A jövő vezetői” tehetségprogram 

életrehívója és felelőse, folyamatos értékeléssel és fejlesztési javaslatokkal támogatja annak munkáját 

és működését. Emellett szakmailag támogatja az Alumni szervezet tevékenységét és programját is. 

Idén a fentiek mellett munkacsoport ülések fő témái a következők voltak: Mentorprogram, Randstad 

Workmonitor, Time to Transform, Társadalmi Tőke Munkacsoport: Fókusz és feladatok 2030. 

Olyan szakemberek vesznek részt a közös munkában, akik elkötelezettek a fenntarthatóság és a 

társadalmi értékek mellett, illetve foglalkoztatják a vállalatok társadalmi hatásával és 

szemléletformálásával kapcsolatos kérdések. 

A munkacsoport évente három alkalommal tart ülést, általában Budapesten vagy videokonferencián, 

emellett a találkozókon megbeszéltek szerint további anyagok kerülnek véleményezésre kiküldésre e-

mailben a tagoknak. 

A munkacsoport vezetője Kelemen Attila, a ProSelf alapítója és elnöke, tevékenységét a BCSDH részéről 

Szederkényi Zita, „A jövő vezetői” tehetségprogram vezetője fogja össze. 

Munkacsoport megbeszélések időpontjai 2023-ban: március 23., június 15., október 19. 

A munkacsoport aktív tagjai voltak: Baja Sándor, Randstad Hungary Kft.; Károlyi Zsuzsanna, E.ON; 

Kelemen Attila, ProSelf International Zrt.; Katona Sarolta, Budapest Airport Zrt., Kocsány János, 

Graphisoft Park SE; Márta Irén, BCSDH; Szederkényi Zita, BCSDH; Takács Eszter, KPMG Hungária Kft.; 

Takács József, Budapest Airport Zrt.; Urbán Anita, Güntner Tata Hűtőtechnika Kft.; Zuggó Balázs, Daikin 

Hungary Kft. 
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Kommunikációs munkacsoport 

A munkacsoport célja, hogy a tagvállalatok fenntarthatósággal kapcsolatos kommunikációs 

esettanulmányai, kommunikációs dilemmái, jó példái bemutatásra kerüljenek, illetve, hogy 

hatékonyan támogassa a BCSDH kommunikációját szakmai javaslataival, a tagvállalatokkal fennálló 

kommunikációs szinergiák hatékonyabb használatával, annak a közös célnak alárendelve, hogy a 

BCSDH minél hatékonyabban és minél szélesebb körben tudja elérni céljait a fenntarthatóság terén. 

A munkában a tagvállalatok elsősorban kommunikációval, döntéshozói kapcsolatokkal foglalkozó 

vezetői, munkatársai vesznek részt, olyan szakemberek, akik elkötelezettek a fenntarthatóság és a 

társadalmi felelősségvállalás mellett. 

A munkacsoport 2022-ben az év elején még online térben működött, a további részében pedig hibrid 

formában és így háromszor találkozott az év során (március 31., június 14. és szeptember 27.). A 

munkacsoport a a válságok kapcsán a vállalatok szerepén túl kiemelt fókuszban volt a greenwashing 

aktuális kérdése. Mindemellett vezetők mutatták be érdekes, nagy érdeklődét kiváltó 

úttörő/példaértékű fenntarthatósági-kommunikációs projektjeiket, miközben a BCSDH 

kommunikációs fejlesztésének részei is a szakmai beszélgetések középpontjába kerültek. Ilyen módon 

a munkacsoportok házigazdái a Budapest Airport, a Deloitte, és a HELL voltak. 

A munkacsoport vezetője 2022-ben Chikán-Kovács Eszter, a BCSDH kommunikációs menedzsere volt.  

Összesen 25 tagvállalat volt aktív a munkacsoportban 2022-ben: Apró-Horpácsi Bernadett (Allianz), 

Beke Zsuzsa (RICHTER), Berman Zsuzsa (BNP Paribas), Csóka Noémi (Nestlé), Dalos Anikó (MVÜK), 

Dobrocsi Ferenc (Lapker), Fodor János (Folprint), Földi-Tamás Ildikó (Generali), Fülöp tamás (BUD), 

Gazsó Emese (KPMG), György Réka (Waberers), Gyurkovics Antal József (NMZrt.), Hornyacsek Zoltán 

(Continental), Dr. Horváth Krisztina (NMZrt), Kiss Anikó (Dreher), Károlyi Zsuzsanna, (EON), Maczelka 

Márk (SPAR), Meronka Mónika (EximBank), Mihály Eszter (HELL), Müllner-Simon Ágnes (Alteo), 

Schvéd-Trecsek Éva (Volánbusz), Dr. Sepp-Fekete Ágnes Alíz (Buildext), Simon-Szabó Judit (Progress) 

Torgyik Angéla (BÉT), Varga-Futó Ildikó (Auchan),  

 

Körforgásos Gazdaság munkacsoport 

A körforgásos gazdaságra való áttérés napjaink nagy üzleti lehetősége. A BCSDH küldetése, hogy 

támogassa tagvállalatait abban, hogy ne követői, hanem aktív formálói legyenek az eljövendő 

változásoknak, a globális trendeknek. Ehhez kapcsolódóan alakult meg a munkacsoport, aminek célja 

a körforgásos üzleti gyakorlatok megosztása. A munkacsoport évente 2-3 alkalommal találkozik 

személyesen, vagy online formában, résztvevői pedig a Körforgásos Gazdaság Platform tagjai. Az idei 

év fókuszában is a tudásmegosztás, az innováció és az edukáció áll. A munkacsoport a Körforgásos 

Gazdaság Summit és a Körforgásos Gazdaság Akadémia előkészítésén dolgozik. 

A munkacsoport vezetője Takács Ivett, a Körforgásos Gazdaság Platform projekt menedzsere. A 

munkacsoport szervezésében aktívan részt vesz Horváth Bálint, a Holland Királyság 

Nagykövetségének körforgásos gazdaság szakértője. 

A munkacsoport aktív tagjai voltak:  

Almási Anna (ING Bank); Arató Gábor (Manupackaging Magyarország Kft.); Balogh Sára (Cyrkl); Borek 

Flóra  (Deloitte ); Borosnyay Zoltán (HOSZ); Bozsik Balázs (PwC); Chrabák Péter (Bay Zoltán 
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Kutatóintézet); Czvitkó Máté (Sharee); Csabai Tamás (Shell Hungary Zrt.); Csavajda Zsolt (DSM); Doma 

Mariann (LC Packaging TPI Kft.); Dr. Komlósi  István (Debreceni Egyetem); Dulai Andrea (Raben Trans 

European Hungary Kft); Fenyvesi Rita (CSEBER NONPROFIT Kft.); Florián Bence (Öko-Trade Kft.); Fodor 

János (Folprint Zöldnyomda); Hankó Gergely (KSZGYSZ); Hényel  Ágoston (Hellovelo); Horváth Bálint 

(Holland Nagykövetség); Horvátth Sarolta (Rakun Dobozközösség); Huszár András (Green Policy 

Center); Jászkai Bence (Bay Zoltán Kutatóközpont); Karlovecz Ádám; Kelemen Attila (ProSelf); Kokasné 

Palicska Lívia (Magyar Könnyűipari Szövetség); Kovács-Krassói Norbert (LC Packaging TPI Kft.); Kőhegyi 

Anita (MLBKT); Leviczky Miklós (Unilever); Nádasy Bernadett (PwC Magyarország); Nagy Andrea 

(BCSDH); Németh Ágnes (Cube Factory); Noszek Péter (Nestlé Hungária Kft.); Papp Zsófia (IFUA 

Horváth & Partners Kft.); Puzsár Fanni (IFUA Horváth & Partners Kft.); Rakos-Szegleti Beáta (Holland-

Magyar Kereskedelmi Egyesület); Rudas Dorottya (KPMG Tanácsadó Kft.); Sipos Katalin (WWF 

Magyarország); Szalai Gabriella (Daikin Hungary); Szauer Péter (HVG); Szóráth Zoltán (Herman Otto 

Intézet); Ürge László (DBH Group); Üveg Róbert (CRH Magyarország) 

 

ESG munkacsoport 

ESG munkacsoportunk célja, hogy a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) információk 

megértésével segítse a vállalatokat a kockázatok mérésében és kezelésében, további versenyelőnyök 

kiaknázásában és új lehetőségek feltárásában. Vállvetve dolgozunk, hogy együtt javítsuk a 

döntéshozatal és a nyilvános jelentéstétel gyakorlatát, aminek hatására az egész pénzügyi rendszer is 

képes az átalakulásra, előnyhöz juttatva a valóban fenntartható és transzparens piaci szereplőket.  

A munkacsoport vezetője Nagy Gréta, a Dandelion Kft. ügyvezető igazgatója volt 2022-ben. 

2022-ben a munkacsoport 4 alkalommal találkozott, melynek időpontjai: március 8., április 

12xzeptember 22. és december 8. voltak.  

A munkacsoporton összesen 83 tagvállalati vezető vett részt 51 szervezet képviseletében. A résztvevő 

vállalatok képviselői: Adamovics Orsolya (Generali Biztosító Zrt. ), Anga Adrienn (KPMG Tanácsadó 

Kft.), Baja Sándor (Randstad), Bakonyi-Kiss Dániel (Equilor Befektetési Zrt. ), Balázsy Krisztina 

(UniCredit Bank Hungary), Beke Zsuzsanna (Richter Gedeon Nyrt.), Bellaagh Mátyás (Colas), Bellaagh 

Mátyás (Colas), Berman Zsuzsa (BNP Paribas), Biró Hajnalka (Greenbors Consulting), Bodó-Novák 

Martina (Güntner-Tata), Bodor Tibor (ING Bank), Bognár Károly (Borealis Consulting Kft.), Bolyán 

Róbert (UniCredit Bank), Bozsik Balázs (PwC), Chrabák Péter (Bay Zoltán Kutatóintézet), Björn Claussen 

(BNP Paribas) Czakó Karolina (BDO), Czene Márton (Hungrana), Csesztregi Bernadett (Güntner-Tata 

Hűtőtechnika Kft.), Csikós Hajnalka (E.ON Hungária Zrt.), Csiszko Csaba (denkstatt Hungary Kft.), Deme 

Ágnes (KPMG), Demeter Attila (Dome), Dohányosné Szabó Tímea  (Hellovelo Zrt. ), Dr. Sepp-Fekete 

Ágnes (BuildEXT Kft.), Dudás Csilla (UniCredit Bank Hungary), Fecske Károly (Nemzeti Mobilfizetési 

Zrt.), File Tamás (Magyar Nemzeti Bank), Fóris Ferenc (Nemzeti Mobilfizetési Zrt.), Gulyás Anett 

(Yettel), Handó Janos (BPR consult Kft), Hényel Ágoston  (Hellovelo Zrt. ), Hidi Evelin Kitti (Budapest 

Airport Zrt), Hőgyész Anna (Nestlé Hungária Kft), Iljicsov András (Spreadmonitor Kft.), Ivanics Krisztina 

(Exim Bank), Jakoda Benedek  (Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. ), Jancsár Gergely (PWC), Jenei 

Attila (denkstatt), Jókuthy Laura (Magyar Nemzeti Bank ), Kapás Dóra (Szerencsejáték Zrt.), Kardos Éva 

Teréz (NEO Property Services Zrt.), Kiss Ida (DVM Group), Kocsány János (Graphisoft Park SE), Kupás 

Zoltán (IFUA Horváth&Partners Kft.), Maczelka Márk (SPAR Magyarország), Mészáros Attila (Yettel), 

Mihály Eszter (HELL ENERGY Magyarország Kft.), Nagy Gréta (DANDELION Kft.), Nagy Réka (DOME), 
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Nagy Edit (Market Építő Zrt. ), Nagygyörgy Zsolt (SZTA), Pálfalvi Zsuzsa  (Graphisoft Park Services Kft. ), 

Pandi Zoltán (MOL), Perendi Endre Péter (Metro Kereskedelmi Kft.), Petrik Ida  (MVÜK Zrt. ), Rajnai 

Tamás (E.ON Hungária Zrt.), Ritter Renátó  (Magyar Nemzeti Bank ), Rossi Sabrina (Greenbors 

Consulting Kft), Sámpár-Sörös Veronika (EXIM ), Sárosi Eszter (Saint-Gobain Hungary Kft.), Simon Anita 

(ALTEO Nyrt.), Simon-Szabó Judit (Progress), Stancsics Nóra (IFUA Horváth & Partners Kft.), Suba 

Levente (K&H Bank Zrt.), Sverla Viktor (MOL), Szabó Beatrix (ALTEO Nyrt.), Szabó István (KPMG), Szabó 

Eszter  (MOL), Szarvas Gábor (Greenbors), Szauer Péter (HVG), Szeder Ottó (Exim Bank), Szilasi András  

(PWC), Szücs Réka (Deloitte), Török Zsófia (SPAR Magyaroroszág Kft.), Tőrös-Barczel Nikolett  (Magyar 

Nemzeti Bank ), Varga-Haszonits Sándor (Deloitte), Varsányi Tibor  (ILOVEWOOD KFT. ), Veisz Ákos 

(Danube Capital), Vida Gábor (IFUA Horváth & Partners Kft), Vigh Gábor  (Güntner-Tata Kft. ), Zagatto 

Adriana (E.ON Hungária Zrt.), Zuggó Balázs (Daikin). 
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A szervezet tisztségviselői és munkavállalói, szervezeti változások 

 

Elnökség:  

Ifj. Chikán Attila, elnök 

Salgó István, tiszteletbeli elnök 

Dr. Fábián Ágnes, elnökségi tag  

Gazsi Zoltán, elnökségi tag 

Jamniczky Zsolt, elnökségi tag 

Nagy Gréta, elnökségi tag 

 

Tanácsadói Testület: 

Baja Sándor, tanácsadói testületi tag 

Flórián László, tanácsadói testületi tag 

Katona Sarolta, tanácsadói testületi tag „A jövő vezetői” Alumni képviseletében 

Török László, tanácsadói testületi tag 

 

Felügyelő Bizottság: 

Pallaghy Orsolya, FB elnök 

Dr. Fazekas Orsolya, FB tag 

Kocsány János, FB tag 

 

Munkatársak: 

Chikán-Kovács Eszter, kommunikációs menedzser (4 órában) 

Galambosné Dudás Zsófia, szakmai projektvezető (2022. október 1-től – 2022. december 31-ig 2 

órában)  

Jenei Dorottya, marketing- és projektasszisztens (2021. októbertől GYED-en) 

Kovács Szonja, marketing- és projektasszisztens (2022. április 1-től GYED-en) 

Márta Irén, igazgató (8 órában) 

Nagy Andrea, szakmai projektvezető (6 órában) 

Recsetár-Maioli Kinga, szakmai projektvezető (2022. szeptember 1-től GYED-en) 

Szederkényi Zita, „A jövő vezetői” tehetségprogram vezető (megállapodás keretében) 

Takács Ivett, irodavezető és projektmenedzser (8 órában) 

 

 

Kapcsolat 

Márta Irén       

igazgató     

iren.marta@bcsdh.hu   

Web: www.bcsdh.hu  

mailto:iren.marta@bcsdh.hu
http://www.bcsdh.hu/

