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KIBŐL LESZ   

JÓ VEZETŐ?
A jövő leendő vezetői számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi a hosszú 
távú siker záloga. A karizma? A szakértelem? A tapasztalat? A tűzön-vízen át 
képviselt vízió? Netán az újra való fogékonyság? Egyik sem... vagy mindegyik. 

Gyorsan változó világunkban az a veze-
tő számíthat sikerre, aki a változásban 
a lehetőséget látja, és hosszú távon 
fenntartható üzletben gondolkozik. A jö-
vő kihívásai ugyanis nagyrészt fenntart-
hatósági kihívások lesznek, amelyeket 
minden vállalatvezetőnek és munka-
társnak ismernie és kezelnie kell.

Ebből a megfontolásból indította el a 
BCSDH „A jövő vezetői” tehetségprog-
ramját. A szervezet célja, hogy a jövő 
vezetőinek bemutassa a vállalati fenn-
tarthatóság komplex fogalmi rendsze-
rét és már működő üzleti gyakorlatait, 
segítve őket abban, hogy vezetői pá-
lyájuk során ezen elvek mentén hozzák 
meg üzleti döntéseiket.

A program egyedülálló Magyarorszá-
gon, hiszen nem csupán elismert szak-
értőktől, hanem gyakorló vezetőktől ta-
nulhatják a résztvevők az etikus műkö-
dést, stratégiát, fenntarthatóságot egy 

sokszínű csoportban, miközben „kívül-
belül” megismerkedhetnek a mentor-
vállalatokkal.

A BCSDH képzése a win-win megol-
dásokra és a pozitív hatásgyakorlásra 
fókuszál, amit a szervezet vezetői aján-
lásának hét alapelvén (stratégiai meg-
közelítés, felelős vállalatirányítás, etikus 
működés, alapértékek tisztelete, környe-
zeti felelősségvállalás, partnerség az 
érintett és az érdekelt felekkel, átlátha-
tó működés) keresztül mutat be. A cél, 
hogy minden résztvevő számára világos-
sá váljon a fenntarthatóság komplexi-
tása és ennek vállalati vonatkozásai.

A 10 hónapon át tartó képzésben 32 
fiatal (40 év alatti) vezető (minimum 5 
éves tapasztalattal) vett részt 2017-ben, 
akik – az ismeretek elsajátítása mellett 
– a szemléletformálást és a kapcsolati 
hálót tartották a program két legfonto-
sabb hozadékának. 

A sikeres és felelős vezető 
ismérvei:
» interdiszciplináris megértéssel for-
 dul a világ felé,

» rendszerben gondolkodik,

» magas EQ-val (érzelmi intelligen-
 ciával) és gondoskodó attitűddel
 rendelkezik, 

» értékeli a kultúrákat formáló alapel-
 veket,

» erős víziója van, 

» megvan benne az akarat, erő és bá-
 torság az új létrehozására,

» hiteles, 

» bizalmat keltő,

» egyedi stílusú. 
A fenti tulajdonságok és készségek 

szükségesek ahhoz, hogy a jövő veze-
tője képes legyen hosszú távon pozitív 
hatást gyakorolni a szervezetére, a gaz-
daságra, az érintett felekre, a társada-
lomra és a környezetre.


