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Dr. Szili Katalin bevezetőjében leszögezte: „A fenntarthatóság, a környezettudatos szemléletmód, a 
vállalkozások működésének „zöldítése” ma már mindenki számára fontos.” „A 21. századi vállalkozások 
tudatos működésre történő felkészítésében a fenntarthatóságnak egyre fontosabb szerepet kell 
betöltenie, ezért is érezte az MKIK feladatának, hogy a már 2018 óta sikeresen futó Mentorprogramján 
belül létrehozzon egy dedikált fenntarthatósági programot” – tette hozzá Dr. Mezősi Balázs, az MKIK 
szakmai vezetője.   

A program első eleme a Fenntarthatósági Kézikönyv. Másik fontos eleme az ennek tematikájára épülő, 
országosan elérhető csoportos mentorálási szolgáltatás. Az MKIK programja három szempontból is 
előremutató: egyrészt a szakértők mellett mentorok, azaz sikeres, gyakorló vállalatok tudásátadását 
kombinálja vállalatlátogatásokkal, így nagyon gyakorlatias és aktuális tudást közvetít. Másrészt a 
vállalatok számára ingyenes, hiszen a projektet az Európai Unió és a magyar kormány 
társfinanszírozza. Harmadrészt – ahogy Kaszap András, a KPMG igazgatója elmondta „az e-könyvvel 
és e-learning tananyaggal egy nagyon rugalmas és korlátlanul hozzáférhető lehetőség áll a vállalatok 
rendelkezésére a tudás saját tempóban történő elsajátításához.” 

A program épít az évek óta sikeres MKIK Mentorprogram megközelítésére és gyakorlatára: ismét olyan 
releváns tapasztalatokkal rendelkező cégvezetők csatlakoztak a programhoz mentorként, akik szívesen 
elmondják, mi vezette őket a szemléletváltáshoz, hogyan vált a valóban felelős gondolkodás a 
mindennapjaik részévé, illetve egy-egy céglátogatás keretén belül megmutatják, hogy hogyan 
valósították meg a fenntarthatósághoz kapcsolódó projektjeiket. A résztvevő mentorcégek a 
Fenntarthatósági Mentor logó büszke tulajdonosaivá válnak. A folyamatosan bővülő mentori 
csapatunkhoz csatlakozott már többek között a Herendi Porcelánmanufaktúra, Michelin, a Kométa, a 
Pécsi Sörfőzde, a Lafarge és a Bosch is, de olyan kiscégek is, melyek elkötelezettek a fenntarthatóság 
mellett és jó példával tudnak elől járni.   

A program több szempontból is egyedülálló a maga nemében, a szakértők mellett mentorcégek is 
bekapcsolódnak az elméleti és gyakorlati szemléletformás alakításába, a tananyag e-könyv és e-

Az MKIK Fenntarthatósági Vállalkozói Szemléletformálás programja a hazai kkv-k számára teszi 
lehetővé a fenntarthatóság mindennapi vállalati működésben alkalmazható gyakorlatának szakértők 
és mentorok bevonásával történő megismerését.  
A program szolgáltatáscsomagjának alapja a Fenntarthatósági Kézikönyv, mely az MKIK és a KPMG 
együttműködésében, Dr. Szili Katalinnak, az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 
alapítójának és tiszteletbeli elnökének, az Országgyűlés volt elnökének közreműködésével valósult 
meg. A programot a kézikönyv mellett csoportos mentorálási események és e-learning tananyagok 
teszik majd teljessé. 
 
 
 



 

 

learning formában is elérhető lesz, ezáltal biztosítva a 
rugalmas felhasználást – mindez minimális adminisztráció 
mellett, csupán egy regisztrációval elérhető, ingyenesen. A 
részvétellel ráadásul többlet pontok elérhetők a korábbi 
GINOP és az aktuális GINOP Plusz pályázatokon.  

A program az MKIK Országos Vállalkozói Mentorprogram 
(GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001) keretében valósul 
meg, melynek célja a mikro-, kis- és közepes vállalkozások 
versenyképességének, hatékonyságának növelését szolgáló támogató eszközök országos és 
rendszerszintű bevezetése és alkalmazása.   

 
A projektről bővebb információt az Országos Vállalkozói Mentorprogram (vallalkozztudatosan.hu)  
oldalon olvashatnak. 
 
 
További információ kérhető: 
 
Hegedűs Viktória,  
vezető szakmai koordinátor 
Tel.: +36-20/293-6798 
E-mail: hegedus.viktoria@mkik.hu  
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