
 

 
 

BCSDH, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért által szervezett 

“A jövő vezetői “ tehetségprogram 
 

A fenntarthatóság mára már nem kérdés, üzleti alapelv. A win-win megoldásokra koncentráló 

képzésünk során a pozitív hatásgyakorlásra fókuszálunk, hogy egy hatékonyabb és fenntartható 

gazdaságot vezessenek a jövő vezetői. 

 

A BCSDH vezetői ajánlásának hét alapelvén keresztül mutatjuk be a fenntarthatóság 

komplexitását és vállalati vonatkozásait. 

 

Minden egyes szakmai nap során bemutatjuk az adott témához (ajánlás) vonatkozó elméleti 

hátteret és alapelveket, üzleti megoldások és dilemmákon keresztül megmutatjuk 

tagvállalataink működő megoldásait és körbejárjuk azok alkalmazhatóságát is: 

 

 
 

 

A hosszú távon is működő eredményekre, a ma meghozott üzleti döntések hatásaira 

koncentrálunk, olyan ajánlásokat ismerünk meg közösen, melyeket alkalmazni is tudnak – akár 

már másnap. Mindemellett a helyszíneket adó mentorvállalataink csapatépítő 

http://bcsdh.hu/temak/jovo-vezetoi/
http://bcsdh.hu/temak/felelos-vallalatiranyitas/


kezdeményezései (pl. közös főzés vagy sörkóstolás) pedig nagyszerű lehetőséget biztosítanak 

üzleti kapcsolatok, jövőbeni együttműködések építésére is. 

 

A képzés eredményorientált, egy olyam projektmunkával zárul, amely egy SDG cél eléréséhez 

szükséges, gazdasági szervezetek számára született javaslatot és akciótervet mutat be. 

 

 
 

 

Részletek: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

A projekteket 5-6 fős csoportokban dolgozzák ki és 

vállalatok számára kivitelezhető és alkalmazható 

akciótervet tartalmaznak. 

 

Minden csapatot mentor támogat: tagvállalataink 

vagy partnerszervezeteink vezetői. 

 

A javaslatokat az éves üzleti ebédünk során 

prezentálják a tagságnak a résztvevők. 

Időtartam: nyolc nap (64 óra) és a nyitóesemény 

 

Résztvevők: tagvállalatink által jelölt fiatal tehetségek, vezetői karrierjük elején és egy 

egyetemi hallgató ösztöndíjasként. 

 

Modulok: minden egyes nap a BCSDH “Ajánlás vezetőknek” témakörét járja körbe 

(fenntarthatóság stratégiai megközelítése, felelős vezetés, etika, környezeti felelősségvállalás, 

alapértékek tisztelete, partnerség, átláthatóság) és egy mélyítő nappal zárul, melynek során a 

projektmunkát véglegesítik mentoraink segítségével. 

 

Helyszín: minden nap egy-egy vendéglátó mentorvállalatunk központjában kerül 

megrendezésre 

 

A program sikeres befejezését oklevéllel ismerjük el az éves üzleti ebédünk 

során, tagvállalataink és partnerszervezeteink vezetői és szakemberei körében. 

A program ideje alatt a résztvevők a BCSDH rendezvényein ingyenesen 

vehetnek részt.  

 



 
 

Ezúton is köszönjük tagvállalataink, mentoraink közreműködését, akik aktívan járulnak hozzá a 

program sikeréhez: 

 

 
 

“A jövő vezetői” tehetségprogram az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) Future Leaders Programja 

Magyarországon. A program célja, hogy a jövő vezetőinek, vagyis azon tehetséges szakembereknek, akikből 

potenciálisan vállalatvezetővé válhatnak, bemutassa a vállalati fenntarthatóság komplex fogalmi rendszerét és már 

működő üzleti gyakorlataikat, segítsve őket abban, hogy vezetői pályájuk során hogyan tudják ezen elveket a 

döntéshozatalba integrálni. A program, mely során bemutatjuk és a képzési anyagban építünk az ENSZ Fenntartható 

fejlődési céljaira és keretrendszerére, az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) Future Leaders 

Programja Magyarországon.  

   

              

Kapcsolat és további információk: 

 

Márta Irén iren.marta@bcsdh.hu  

Szederkényi Zita zita.szederkenyi@bcsdh.hu 
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