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Mérföldkôhöz érkeztünk, a HBLF idén ünnepli megala-

kulásának 15. évfordulóját. Elsôként szeretnék köszönetet

mondani a 11 alapító vállalatnak, közülük is kiemelném

azt a négyet mely – az idô és összeolvadások próbáját is

kiállva – a mai napig mûködik és aktívan részt vesz a

Fórum munkájában: CEU Business School, DHL Magyar-

ország, KPMG és a PWC. Szeretném még megköszönni

elnök társaimnak, barátaimnak az eltelt másfél évtizedes

aktivitásukat és munkájukat, hogy egy sikeres és elismert

szervezetet mondhatunk magunkénak. Hiszek abban,

hogy a HBLF-ben végzett közös munkánk nyomot hagy

bennünk, egy jobb, élhetôbb, harmonikusabb világot segí-

tünk elô. Köszönöm a jelenlegi és korábbi vezetôknek,

munkacsoport vezetôknek, hogy konkrét projektjeink és

eseményeink szervezésével ôk is hozzátették szeletüket az

ünnepi tortánkhoz. 

Visszatekintve az elmúlt 15 évre számos sikeres prog-

ramot bonyolított a Fórum. Ilyen volt a négy évet átölelô

Mesterek Kurzusa, mely program keretében 66 tagunk 18

megyébe látogatott és cserélt eszmét kis és közepes méretû

vállalatok vezetôivel. A kecskeméti inkubátorház ünnepé-

lyes megnyitója Károly walesi herceg részvételével szintén

a kkv-k sikeresebb mûködését hivatott elôsegíteni. Mindig

is nagy hangsúlyt fektettünk a jövô vezetôire. 8 éven ke-

resztül Japánba utaztattunk 34 fiatal menedzsert, ahol lehe-

tôségük volt továbbképzéseinken részt venni. A „Manager

Shadowing” programunk itthon biztosította a fiatal tehet-

ségeknek, hogy tagjaink vezetôi mellett lehettek részesei

egy nagyvállalat mûködésének. 

We have arrived at a special milestone as HBLF is celebrating the 15th
anniversary of its founding this year. Let me be the first to say thanks to the
eleven founding companies, highlighting four of them who – having stood the
test of time and several corporate mergers – are still operating and actively par-
ticipating in the work of the Forum: CEU Business School, DHL
Hungary, KPMG and PWC. I would also like to thank my fellow presi-
dents and friends for their work and the activities carried out over the past one
and a half decades enabling us to run a successful and visible organisation. I
sincerely hope that our joint efforts at HBLF will leave footprints, and we
can contribute to a world that is better and more pleasant to live in. I would
also like to thank both our current and former executives as well as our tar-
get group leaders for providing their own portion of our ‘anniversary cake’
by organising our projects and events. 

Looking back on the past fifteen years we can see that the Forum has put
together numerous successful programmes, covering, for example, Master
Classes, where our 66 members visited 18 counties to exchange views with
the heads of small- and medium-sized companies. The opening ceremony of
the incubator house in Kecskemét –attended by HRH Charles, Prince of
Wales – was also intended to promote the success of small- and medium-
sized companies. We have always laid special emphasis on the managers of
the future. For eight years, we sent to Japan 34 young managers to attend
our extended training schemes. Our „Manager Shadowing” programme was
organised in Hungary to offer young, talented students the opportunity to
work along side the leaders of our member enterprises to get an insight into
the operation of large companies. 

Let me highlight the programmes and prizes which have proved to be so
successful that we are now organising them on a yearly basis: for example,
our „Wheelchair Basketball Championship”, which is such a pleasant com-
bination of team-building, philanthropy and social sensitivity that we wel-
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Kiemelném azokat a programokat, díjainkat melyek a mai

napig olyannyira aktuálisak és sikeresek, hogy évente meg-

hirdetjük ôket. Ilyen a „Kerekesszékes Kosárlabda Bajnok-

ságunk” mely a csapatépítés, filantrópia és szociális érzé-

kenység olyan kellemes kombinációja, hogy minden évben

új vállalatokat tudunk megnyerni a visszatérô vállalatok

mellé. A 2000-ben alapított „Üzleti Élet a Környezetért”

díjunk és a 2002-ben alapított „Média a Társadalomért”

díjunk is egyre elismertebb üzleti, szakmai és a szélesebb

társadalmi körökben.

Fórumunk aktivitása töretlen. A sikeresen futó hagyo-

mányos projektjeink mellett folyamatosan megújulunk és

az aktuális problémák megoldását keresve új programokat

dolgozunk ki. Büszkén mutatjuk be a 2007 ôszén debütáló

Romaster programunkat, mely a romák integrációját az

oktatás és a munka világába történô bevonásukon keresz-

tül hivatott elôsegíteni. Itt hívom fel Önök vállalatvezetôk

figyelmét, hogy csatlakozzanak a programhoz! A HBLF

Nôi Vezetôk Fóruma felsôvezetô nôk és a politikai paletta

minden oldalát képviselô hölgyek támogatásával dolgozik

azon, hogy a HBLF célkitûzései még hatékonyabban meg-

valósuljanak. 

Bizonyára sokukban felmerül, hogy az Európai Unióhoz

való csatlakozás elôsegítése is az egyik alapvetô célkitûzése

volt a Fórumnak, mely sikerrel zárult. Ez nem jelenti azt,

hogy hátradôlhetünk székeinkben. Nagyon sok feladat áll

Szerkesztô / Editor: Adriány Kincsô / Kincsô Adriány
Szerkesztô helyettes / Deputy Editor: Kárpáti Flóra / Flóra Kárpáti
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Különleges év a Hungarian Business Leaders Forum szá-

mára a 2007-es esztendô. Immár 15 év telt el azóta, hogy

elôrelátó üzleti vezetôk csoportjának kezdeményezésére és

az International Business Leaders Forum támogatásával a

HBLF megalakult. Ami a kezdetekben egy kis vállalkozás-

ként indult, 15 év elteltével egy nagy befolyással rendelkezô,

elismert és fontos szervezetté vált, amely ma már közel 100

taggal rendelkezik és folyamatosan bôvül a különbözô mun-

kacsoportokban elkötelezett résztvevôk száma is. 

Az elmúlt 15 évben a HBLF mindig sikerrel igyekezett a

Magyarországon felmerülô, a társadalmat, a környezetet és a

gazdaságot érintô legfontosabb kérdésekben párbeszédet

kezdeményezni. Ebben az értelemben a Magyar Üzleti Ve-

zetôk Fóruma folyamatosan a fenntartható fejlôdést tartotta

szem elôtt. A HBLF erôsségének és sikerének egyik legfon-

tosabb alapja minden bizonnyal a munkacsoportokban részt-

vevô emberek különbözôsége. Az eltérô hátterû, eltérô ér-

dekeket és szakértelmet képviselô munkacsoporttagok egy

nagyon összetett, gyümölcsözô keveréket alkotnak, amely

2007 is a special year in the history of the Hungarian Business
Leader Forum. It was 15 years ago that HBLF was founded by a
group of visionary business leaders and with the support of
International Business Leaders Forum. What started as a small

Good Citizen

még elôttünk, többek között az euró bevezetése, az átlátha-

tóság elôsegítése a gazdaságban, az esélyegyenlôség megte-

remtése mely célokban hitünk szerint az üzleti szektornak

kiemelt szerepe van.

15 éves jubileumunkat méltó helyszínen a Magyar Or-

szággyûlés épületében rendezzük anyaszervezetünkkel a

Prince of Wales International Business Leaders Forummal

közösen októberben. Ünnepélyes közgyûlésünk így egy

regionális találkozó keretében kerül megrendezésre. Nagy

szeretettel várjuk Önöket, hogy együtt ünnepeljünk! Biztos

vagyok benne, hogy a következô jubileumunk is ilyen moz-

galmas lesz.

Czakó Borbála

HBLF elnök

come new companies in addition to the experienced participants every year.
Our prizes „Business World for the Environment”, set up in 2000, and
„Media for Society”, launched in 2002, are becoming better recognised by
business and in professional circles as well as within society at large. 

The Forum has been continually active. In addition to our successful tradi-
tional projects, we are dedicated to a permanent round of renewal and are
designing new programmes in search of solutions to current problems. We are
proud to present our Romaster programme, which is about to start in the
autumn of 2007 to enhance the integration of the Roma people through their
involvement in the world of education and work. Let me take this opportuni-
ty to invite all corporate leaders to join this programme! Supported by women
in top management as well as by women representing all sides of the political
palette, the HBLF Women Business Leaders Forum is making an effort to
ensure that the objectives set by HBLF are fulfilled even more effectively. 

You will remember that the promotion of Hungary’s accession to the
European Union was one of the primary goals of the Forum and, of course,
Hungary is now a member. Naturally, this does not mean that we can sit
back and relax. There are still a lot of tasks ahead, for example, the intro-
duction of the euro, providing for transparency in the economy as well as cre-
ating equal opportunities. We believe that the business sector has a special
role to play in meeting these goals. 

We are organising our 15th Anniversary in October at a very prestigious
venue, at the Hungarian Parliament, together with our parent organisation –
the Prince of Wales International Business Leaders Forum. This means that
our celebratory general meeting will be organised within the framework of a
regional event. We are looking forward to meeting you to celebrate together!
I am convinced that our next anniversary will be just as special as this one. 

Borbála Czakó

HBLF President

4 2007. augusztus

Dear Reader! – Chairman Greeting

Tisztelt Olvasó! – Igazgatói köszöntés

Women Business Leaders at the Supreme Court invited by Dr. Zoltán Lomnici, President of the Supreme Court and Dr. Zsuzsanna Koday, Judge; January 29, 2007
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biztosítja a fórum számára, hogy mindig, minden témában

élen járjon a munka, a felkészülés megkezdésében. 

A HBLF mûködésének 15. évfordulója kiváló lehetôséget

teremt arra, hogy köszönetet mondjunk a HBLF alapítóinak,

valamint azoknak, akik munkájukkal támogatták a HBLF

erôfeszítéseit az elmúlt 15 évben akár személyes elkötele-

zettségükkel, akár anyagi támogatással. 

A személyes elkötelezettség csakúgy, mint az anyagi támo-

gatás az elkövetkezô években is szükséges lesz. A HBLF

munkája nem fejezôdött be, állandóan változik, bôvül a

magyar társadalom és gazdaság új kihívásainak megfelelôen.

A HBLF vezetôsége elkötelezett a tekintetben, hogy felis-

merje a várhatóan felmerülô kérdéseket annak érdekében,

hogy folyamatosan megtartsa az elmúlt években elért pozí-

cióját. Az Önök közremûködésével biztosítjuk azt, hogy a

HBLF nemcsak a régmúlt dicsôségekre legyen büszke, hanem

egy ragyogó jövô elé tekintsen. 

Beszámoló az Üzleti Etika és Átláthatósági
Munkacsoporttól

A Hungarian Business Leaders Forum, Üzleti Etikai

(Business Ethics) munkacsoportja 2007 elején alakult meg

azzal a céllal, hogy a magyarországi üzleti etika színvonalát

emelje, különös figyelmet szentelve a korrupció elleni harc-

ra, az illegális foglalkoztatási gyakorlatra és munkahelyi vissza-

élésekre. A tiszta köz- és üzleti élet megteremtésére irányuló

venture has grown into an important organisation of about a hun-
dred members and an increasing number of dedicated participants in
all workgroups.

During the past 15 years HBLF always managed to cover the most
important issues concerning Hungary, related to society, the environ-
ment and economy. In that sense, the orientation of the Hungarian
Business Leaders Forum was always focused on sustainable develop-
ment. The strength of HBLF and one of the most important success
factors, certainly is the variety of people participating in the various
workgroups. The different backgrounds as well as different interests
and abilities always produced a very fruitful mix that allowed the
Forum to advance in evermore topics. The 15th anniversary of HBLF
is certainly an outstanding opportunity to thank the founders of the
HBLF as well as all supporters that have contributed to the work of
HBLF during the past 15 years either through their personal engage-
ment or by financial support. 

Both the personal engagement as well as the financial support
will also be needed in the years to come. The work of HBLF is not
ended, it is permanently developing according to the new challenges
to Hungarian society and economy. The management of HBLF is
committed to identifying those upcoming issues in time in order to
keep HBLF always firmly on the top position it has acquired over
the past years. With your contribution we will together ensure that
HBLF will not only be proud of a great past but can also look into
a splendid future. 

Report from the Business Ethics and 

Transparency Workgroup

The Business Ethic Workgroup was formed at the beginning 2007.
The mission of the workgroup was defined as follows:

to increase the standard of business ethics in Hungary with special
focus on the fight for a business environment free of corruption, illegal
employment practices and fraud by developing ways and means to
avoid such practices and lobbing for the implementation of respective
programmes with the government, non-governmental organisations as
well as with private sector enterprises.

During the first half year of 2007 the workgroup convened five
times. At the beginning the definition of the mission and programme
was the main task and the workgroup finally agreed to start the work
by collecting information about the actual status of business ethic poli-
cies in companies active in Hungary. At the first attempt to gather such

Richard Skene, HBLF Chairman; Holcim Hungária Zrt., President of the Board

The Holcim Team in action; Wheelchair Basketball Championship; May 5, 2007

Ágnes Szörényi (Figyelô) is receiving her ‘Media for Society’ 
certificate from the Chairman of HBLF; December 4, 2006
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programok bevezetése érdekében lobbizik a kormányzati és

non-profit szervezetekkel csakúgy, mint a vállalkozói szek-

tor résztvevôivel/képviselôivel.

Az év elsô féléve alatt a munkacsoport öt alkalommal

gyûlt össze. Legelsô feladata küldetésének és programjának

meghatározása volt. Munkáját információgyûjtéssel kezdte,

amely célja a ma Magyarországon mûködô vállalatok aktu-

ális üzleti-etikai szabályzatainak feltérképezése volt. Elsô

lépésként egy kérdôív összeállítására, kiadására valamint

összegyûjtésére és kiértékelésére került sor. Mivel kiértéke-

lés szempontjából alacsony számú kitöltött kérdôív érkezett

vissza a munkacsoport megismételte azt azzal a céllal, hogy

sikerüljön stabil alapot teremteni a munka hátteréhez. A

munkacsoport célja a kérdôívek eredményeinek megjelen-

tetése, valamint azok alapján lépések kezdeményezése, a fo-

lyamat elindítása. További feladatának tekinti, hogy a munka-

csoport részt vegyen az üzleti-etikai témában indított nyil-

vános társadalmi párbeszédeken és szorosan együttmûködjön

más szervezetekkel annak érdekében, hogy az minél széle-

sebb körben tudatosuljon. 

Richard Skene

HBLF igazgató
Üzleti Etika és Átláthatósági Munkacsoport vezetô

information through a questionnaire the response rate was too low to
draw conclusions. Consequently the workgroup decided to re-launch
the questionnaire once more and increase the number of responses in
order to have a firm basis to build on. The goal of the workgroup is to
publish the results of the questionnaire and develop an action plan
based on these results. Furthermore the workgroup intends to partici-
pate in the public discussion about business ethics and cooperate with
other organisations in order to create and increase awareness. 

Richard Skene

HBLF Chairman
Business Ethics and Transparency Target Group Leader

6 2007. augusztus

Nagyon örülök, hogy 2007. október 11-én együtt ünnepel-

hetjük a Hungarian Business Leaders Forum 15 éves évfordulóját

a Parlament épületében. Erre a különleges eseményre meghívtuk

az International Business Leaders Forum vezetôit és a regionális

BLF irodák elsô embereit is. Nagyon büszkék vagyunk az elvég-

zett munkára melyet a HBLF hálózatán keresztül valósítottak meg

Önök elkötelezettségükkel, lelkesedésükkel és gyakorlatukkal.

A Fórum kész felelni a Magyarország fenntartható fejlôdését

érintô mai és jövôbeni kihívásokra. Fórumunk azokon a terü-

leteken aktív ahol úgy érezzük tevékenységünk a legnagyobb

hatékonysággal éri el a célját a tagjaink ötleteit, kéréseit és erô-

I am so glad that we can celebrate together the 15th Anniversary of the
Hungarian Business Leaders Forum on 11th October 2007 at the
Hungarian Parliament. At this unique event we will welcome the leaders of
the International Business Leaders Forum (IBLF) and the regional BLF net-
works as well. We are proud of the work that has been done with your engage-
ment, commitment and expertise delivered through us and our network. 

The Forum is ready to provide answers and actions to the new chal-
lenges that Hungary is facing today and in the future on sustainabili-
ty. We are active in several areas where we believe we can reach the
highest efficiency based on our members’ ideas, requests and resources.
The lead themes are: business standards and partnerships, youth sup-
port, leadership and network. 

Business Standards and Partnerships

HBLF Chairman initiated and established a target group, the
Business Ethics and Transparency Target Group. The group aims to
increase the standard of business ethics in Hungary. Business ethics has
been always on the top of our agenda, but with this target group we can
have a more systematic approach to reach our goals to create a business
environment free of corruption, illegal employment practices and fraud.

The HR Target Group developed the ‘Code of Diversity and
Inclusiveness’ with Good Practices. The International Labour
Organization (ILO) will be our partner in further exploring the good

Kedves Tagunk! – 
Ügyvezetô igazgató beszámolója

Dear Member! – Status Report by
the Executive Director

Lajos Bokros, CEO CEU; István Stumpf, President Századvég Alapítvány; 
Kincsô Adriány; Executive Director of the HBLF

Women Business Leaders at the Corvinus University invited by 
Dr. Tamás Mészáros, Rector; April 26; 2007
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forrásait figyelembe véve. Vezetô témáink: üzleti irányelvek és

partnerség, a jövô vezetôi, leadership és hálózatok. 

Üzleti irányelvek és partnerség

A HBLF igazgatója életre hívott egy munkacsoportot Üzleti

Etika és Átláthatóság névvel. A munkacsoport küldetése, hogy

az üzleti etikai morált javítsa Magyarországon. Ez a téma mindig

is prioritást élvezett a HBLF tevékenységei között, azonban a

munkacsoport megalapításával szisztematikusabb módon tudjuk

célkitûzéseinket megvalósítani, egy korrupció, visszaélések és

illegális alkalmazási gyakorlatok nélküli környezetet. 

Az Emberi Erôforrás Munkacsoportunk megalkotta a HBLF

Kódexét a „Sokszínûségrôl és Befogadásról” kibôvítve legjobb

gyakorlatokkal. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a

partnerünk a legjobb gyakorlatok felkutatásában. A Szociális és

Munkaügyi Minisztérium létrehozott egy különbözô szektoro-

kat tömörítô CSR bizottságot, mely munkacsoport átvette a Kó-

dexünket. Biztosak vagyunk benne, hogy ezzel a szektorokon

átívelô partnerséggel még hatékonyabban tudjuk terjeszteni a

felelôs üzleti elveinket. 2007. októberében közösen rendezünk

egy sajtótájékoztatót mely keretében bemutatjuk a Kódexet.

A jövô vezetôi

Az Esélyegyenlôségi Munkacsoportunk egy új korszakalkotó

kezdeményezést indít útjára Romaster névvel, egy tehetség tá-

mogató programot szociálisan hátrányos roma fiatalok számára.

A kezdeményezés a roma integrációt kívánja segíteni a fiatal

generáció oktatásán és a munkaerôpiaci esélyeinek javításán

keresztül. Romaster programunk keretében több mint 300

tehetséges diák várja, hogy vállalati támogatót találjunk szá-

mukra. A Soros György által alapított Roma Oktatási Alappal

együttmûködve szintén beindítunk egy programot mely a

roma fiatalok sikeresebb munkaerô-piaci elhelyezkedését segíti

elô. A két program egymásra épül, ezáltal biztosítva a folyto-

nosságot mely nélkülözhetetlen a fiatalok támogatása során. 

Leadership és hálózatok

A HBLF a hatékony felsôvezetôi hálózatán keresztül

ösztönzi a vállalatokat a felelôs vállalatirányításra és a konkrét

practises of the corporations. The Ministry of Social Affairs and
Labour formed a cross-sector CSR task force, which has adopted the
HBLF’s Code of Diversity and Inclusiveness. Through this cross-sec-
tor partnership we can promote responsible business standards in a
wider circle. In October 2007 we will jointly organise a press event
with the official launch of the HBLF Code of Diversity. 

Youth

The Equal Opportunity Target Group has launched the brand new proj-
ect the Romaster programme, an education and talent support programme for
socially disadvantaged roma youths. The programme aims to help roma inte-
gration through the support of their long-term education and employment.
The programme has more then 300 talented qualified roma students wait-
ing for company support. In partnership with the Roma Education Fund
founded by George Soros, HBLF is also launching a project to promote the
employment of young roma graduates. The two programmes are building on
each other to provide the necessary continuity to the young generation. 

Leadership and Network

Through its extensive access to senior business executives, HBLF
mobilises business in both action and leadership in responsible business
practices. The Financial Summit series are so successful in creating pos-
itive social and professional dialogue about the reforms, that we are
organising the next event in August. The Women Business Leaders

2007 August 7

Women Business Leaders at the Supreme Court, seated: Borbála Czakó, Zoltán Lomnici,
the President of the Supreme Court, Kincsô Adriány; standing: Katalin Vrannai,

Erika Sándor, Krisztina Mádi, Ildikó Kertész; January 29, 2007

Teams and sponsors: ATEL Csepeli Áramtermelô Kft., Axa Biztosító Zrt.; BMW Magyarország, Coca-Cola Beverages Magyarország Kft, Ernst & Young, Holcim Hungária Zrt.,
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET); Magyar Pályázatkészítô Iroda Kft.; Magyar Telekom Nyrt. (T-Com and T-Mobile); Memolux Kft.; Provident Pénzügyi Zrt.; 

Shell Hungary Zrt. TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.; Wheelchair Basketball Championship; May 5, 2007
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2006-ban és 2007 elején a globális felmelegedéssel kapcso-

latos szkepticizmus tovább enyhült, miközben a hômérséklet

továbbra is magas maradt és az éghajlatváltozás gazdasági és az

életminôség területén bekövetkezô károkat okozott. A Kör-

nyezeti és Fenntarthatósági Munkacsoport úgy döntött, hogy

központibb szerepet ad az éghajlatváltozással, az energiával és

a táplálékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseknek, és több figyel-

met fordít a hozzáállás megváltoztatására, a fenntartható fogyasz-

tás és termelés ösztönzésére, a megújítható energiák részese-

désének növelésére és az energiahatékonyság javítására. 

Az új fókusz jegyében megrendezett elsô esemény a Brit

Nagykövetségen megrendezett Stern Forum volt, amelyre

több mint száz vendég érkezett az üzleti szektor és a tudo-

mány világából. A konferencia célja Stern Review gazdasági

szempontjainak – elsôsorban annak magyar vonatkozásainak

– megvitatása volt. Az elsô szónok, H.E. John Roland Nichols

magyarországi brit nagykövet hangsúlyozta, hogy a Stern

Review az elsô alapvetô dokumentum, amely számításba veszi

az éghajlatváltozás tisztán gazdasági szempontjait.

A Stern Review fôbb pontjait Práger Tamás az Eötvös

Lóránd Tudományegyetem egyetemi docense fejtette ki. Mint

hangsúlyozta, a jelentés legfontosabb újdonsága, hogy min-

dent költségekben próbál kifejezni. Miután

kijelentette, hogy „tudományos bizonyíték

támasztja alá, hogy károsanyag-kibocsátások-

kal összefüggésbe hozható megszokott üzlet-

menet növeli az éghajlatváltozásból eredô

súlyos, visszafordíthatatlan hatások kocká-

zatait”, a legjobb modellek, formulák és szá-

mítási módszerek felhasználásával az alábbi

következtetésre jutott: „károsanyag-kibocsá-

tás jelentôs csökkentése komoly költségek-

kel jár. A jelentés szerint a kibocsátás 500-

550 ppm CO2 körüli stabilizálásának éves

költsége 2050-ig a globális GDP 1 százaléka

körüli szintre korlátozható – amely jelentôs,

de kezelhetô szintet jelent.” A költségek akkor

Scepticism towards global warming continued to melt away in 2006
and early 2007 as temperatures remained high and the effects of cli-
mate change took their toll on economies and quality of life. The
Environmental and Sustainability Working Group decided to further
focus on issues related to climate change, energy, and food security, to
name a few, with particular attention to changing attitudes, encourag-
ing sustainable consumption and production, increasing the share of
renewable energies and improving energy efficiency. 

The first event of this renewed effort was the Stern Forum at the British
Embassy which was attended by over a hundred guests from the business
sector and academia. The purpose of the conference was to discuss the eco-
nomic aspects of the Stern Review mainly in relation to Hungary. The
first speaker, H.E. John Roland Nichols the British ambassador to
Hungary emphasised that the Stern review is the first basic document that
takes into account the pure economic aspects of climate change. 

The main points of the Stern Review were highlighted by Mr.
Tamás Práger, associate professor of Eötvös Lóránd University. He
stressed that the most important novelty of the report is that it is try-
ing to express everything in terms of costs. After declaring that ”the
scientific evidence points to increasing risks of serious, irreversible
impacts from climate change associated with business-as-usual (BAU)
paths for emissions”, by using the best models, forms and calculation
methods it comes to a conclusion: ”achieving deep cuts in emissions
will have a cost. The Review estimates the annual costs of stabilisa-
tion at 500-550ppm CO2e to be limited around 1% of the global
GDP by 2050 - a level that is significant but manageable”. Costs
can be lower if efficiency could be significantly increased and costs can

Good Citizen

cselekvésben való aktív részvételre. A pénzügyi csúcsta-

lálkozó sorozatunk sikere a reformok megvitatása terén arra

ösztönzött minket, hogy újabb rendezvényt hirdessünk meg

augusztusra. Nôi Vezetôi Fórumunk hatékony formája

annak, hogy a felsôvezetô hölgyek megismerjék és alkal-

mazzák a felelôs vállalatirányítás módszereit. Az egyedülálló

nôi hálózatunkat segítségül hívva még sikeresebben tudjuk

küldetésünket szolgálni. 

Bízom benne, hogy sokukkal találkozunk a Parlamentben,

hogy együtt ünnepelhessünk! 

Várakozással tekintek az eseménydús újabb 15 évünk elé!

Adriány Kincsô 

HBLF ügyvezetô igazgató

Forum coordinated by HBLF is also a very effective network to pro-
mote responsible business behavior among women business leaders.
Through this network we are successful in raising our profile and we
are reaching out in a unique way to fulfill our mission. 

I hope to see many of you in October at the Parliament to celebrate
with us! I am looking forward to our next 15 years in action!

Kincsô Adriány

HBLF Executive Director

8 2007. augusztus

Központban az éghajlatváltozás

Focusing on Climate Change

Márta Szigeti Bonifert; CEO Regional Environmental Center; Dr. János Szlávik, Budapest University of Technology;
András Lukács, Clean Air Action Group; Diana Urge-Vorsatz, CEU; Stern Conference; March 28, 2007
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lehetnek alacsonyabbak, ha a hatékonyság

jelentôsen növekedne, és akkor lesznek ma-

gasabbak, ha az alacsony széntechnológiák

fejlesztése a vártnál lassabban halad. Tehát

„az éghajlatváltozás elkerülése érdekében

tett határozott, korai lépések haszna többet

nyomna a latban a költségeknél”, míg az

elôrejelzések szerint a megszokott üzletme-

net 5-20 százalékos veszteséget okozna a glo-

bális GDP-ben. 

Ezek tehát a tények. De mit jelent ez a

régiónkra és magára Magyarországra nézve?

A következô elôadók erre a kérdésre keres-

tek választ. Tátrai Miklós, a Pénzügyminiszté-

rium államtitkára azt hangsúlyozta, hogy az

éghajlatváltozás elleni harc mindig nehéz döntéseket követel,

mivel a pénzügyi eszközök korlátozottak. A Kormány által

készített és 2025-ig szóló Nemzeti Éghajlat Stratégia remél-

hetôleg komoly támogatást jelent majd a megoldásokhoz. 

És mi a helyzet a közgazdászokkal? Szlávik János, a Buda-

pesti Mûszaki Egyetem közgazdaságtudományi professzora

dicsérte a felmérést, amely megpróbálta kiszámítani a károk

enyhítésének és az alkalmazkodás költségeit. A CO2 kibocsá-

tás csökkentéséhez gazdaságunk szívéhez: az energiaterme-

léshez és- szállításhoz kell hozzányúlnunk. Ezért az egyik leg-

jobb megoldásnak a növekvô energiahatékonyságba történô

befektetést tartja. Minden egyes forint megtérül, és szükség

esetén meg tudjuk jósolni az üvegházhatású gázok csökkenté-

sének hatásait, mivel rendelkezünk az ehhez szükséges lénye-

ges számításokkal és adatokkal. 

Lukács András, a Levegô Munkacsoport civil szervezet

elnöke a szállítási szektor szabályozásának fontosságát hangsú-

lyozta. A Stern jelentéshez kapcsolódva a szektor káros jelen-

ségeirôl mutatott be néhány számítást (jövedelem-kiesések a

személyes célokra használt vállalati autók révén) és a forgal-

mat és annak káros hatásait csökkentô potenciális megoldá-

sokra tett javaslatot, mint pl. az útadók (amelyet most vezet-

nek be Magyarországon), a közlekedési dugókra kiszabott

díjak (pl. Londonban), vagy a repülôjegyekre kivetett szénadó

stb. Ezek az intézkedések olyan jövedelmet generálnának,

amely makrogazdasági szempontból segíthetne „jövedelme-

zôbbé” tenni a károk enyhítését és az alkalmazkodást.

Tóth Gergely, a Környezettudatos Vállalatirányítási Egye-

sület (KÖVET-INEM) titkára rámutatott, hogy a Stern

jelentés fontos eszköz lehet a szkeptikusok meggyôzésében.

Ennek alátámasztására egy érdekes tényt idézett Al Gore

könyvébôl. Az USA volt alelnöke egy olyan egyszerû fel-

mérés eredményét említi, amely ezer tudományos és ezer

általános napilapból származó cikket vizsgált meg. A tudo-

mányos cikkek mindegyike tényként kezelte az éghajlatvál-

tozást és egyetértett azzal, hogy az emberiség indította el a

folyamatot. Ezzel szemben a napi hírek 54 százaléka még

mindig azt állította, hogy „a tudósok vitatkoznak az éghaj-

latváltozás létezésén”.

Az I. Fórum fényében erôsen hiszem, hogy a Stern Review

olyan jelentôs dokumentum, amelynek alapelveit minden

be higher if development of low carbon technologies are slower than
expected. So, ”the benefits of strong, early action on climate change
outweigh the costs” as projections say that the BAU paths will cause
a 5-20% loss in global GDP. 

So, these are the facts. But what does it mean to our region and to
Hungary itself? The other lecturers tried to answer to this question.
Mr. Miklós Tátrai, State Secretary of the Ministry of Finance stressed
that fighting against climate change always means making hard deci-
sions as financial resources are limited. The National Climate Change
Strategy by 2025 is just being made by the government and its imple-
mentation hopefully will support the solutions.

What about the economists? Mr. János Szlávik, professor of eco-
nomics at Budapest University of Technology lauded the review for
trying to calculate the costs of mitigation and adaptation. Reducing
CO2 emission means that we should touch the heart of our economy:
the energy generation and transmission. Therefore he believes that one
of the best solutions is to invest to increasing energy efficiency. Every
single HUF invested will generate a return and we would be able to
predict the effects in GHG reduction if it is needed as we have the
essential calculations and data for this. 

Mr. András Lukács, president of the Clean Air Action Group, an
environmental NGO, stressed the importance of regulating the trans-
port sector. Connecting to the Stern review he presented some calcula-
tions about harmful subsidies in the sector (lost revenues due to the use
of business cars for personal purposes) and potential solutions to reduce
traffic and its harmful effects, like road taxes (just being introduced in
Hungary), congestion charges (for example in London) carbon tax on
flight tickets, etc. These measures could generate revenue which in a
macroeconomic view could help to make the mitigation and adaptation
more ”profitable”.

Mr. Gergely Tóth, Secretary of KÖVET INEM Hungary point-
ed out that the Stern review is a very important tool for convincing
sceptics. He cited an interesting fact from Al Gore’s book. The for-
mer vice-president of the USA mentions the result of a simple survey
which examined one thousand scientific articles and one thousand
articles from general daily press. All the scientific articles treated cli-
mate change as a fact and agreed that mankind is responsible.
Contrary to this in 54% of daily news it was still said that ”scien-
tists are debating on the existence of climate change”.

In the light of the Forum I strongly believe that the Stern
Review is such a major document that all economists, politicians

Stern Conference; March 28, 2007



A HBLF Pénzügyi munkacsoport, mely a 2007. évet meg-

újult összetétellel kezdte, a 2007-es év elsô felére célul tûzte

ki egy olyan konferencia összehívását, mely egy különleges,

kötetlen beszélgetés és tájékoztató szeminárium keretében

mutatja be az Equator Principles-t a Magyarországon mûködô

bankok vezérigazgatói, pénzügyi vezetôi és a projektfinanszí-

rozási szakemberei számára, és választ keres arra a kérdésre, hogy

mennyire érvényesülnek ezen elvek a hazai projektfinanszírozás

gyakorlatában.

Mint ismert, az alapelveket a legnagyobb, globálisan tevé-

kenykedô bankok annak érdekében dolgozták ki, hogy a nagy-

szabású projekt hitelek kapcsán egy átlátható és egységes kör-

nyezetvédelmi és társadalmi szempontrendszert alkalmazzanak.

Ez a lépés válasz volt arra a nemzetközi aggályra, hogy a lehetsé-

ges környezetvédelmi és társadalmi kockázatok kellô mérlege-

lése nélkül finanszíroztak nagyszabású projekteket, elsôsorban a

fejlôdô országokban. 

Azon bankok, amelyek csatlakoztak az Equator Priciples-höz,

vállalják, hogy az általuk nyújtott hitelek társadalmilag felelôs

projekteket finanszíroznak, és a hitelt felvevôk felelôs maga-

tartást mutatnak. Ezért a pénzügyi munkacsoport úgy gondolta,

hogy az Equator elvek hazai alkalmazásának kérdése messze-

menôen illik a HBLF küldetéséhez. 

A tavasz ennek a programnak az elôkészületi munkájával telt,

a Pénzügyi munkacsoport tagjainak aktív részvételével. Szinte

hetente ült össze a csapat, hogy a legapróbb részletekig megvi-

tassák az elôadók és a panelbeszélgetés résztvevôinek szemé-

lyét, a szakmai tartalmat, a napirendet, a mindenki számára opti-

mális helyszínt és idôpontot. 

Az eseményre, melyen mintegy ötvenen vettek részt, 2007.

június 8-án került sor, házigazdái a Hungarian Business

Leaders Forum (HBLF) és a Nemzetközi Bakárképzô Központ

(ITCB Consulting and Training Ltd) voltak. 

Az általam tartott köszöntôt követôen, Olajos Péter, Európai

Uniós parlamenti képviselô nyitóbeszédet tartott, majd a rendez-

vény elsô felében prezentációkat hallgathattak meg a vendégek:

• Az elsô elôadó Bulkai Dénes (EBRD Senior Environmental

Specialist) volt, aki hangsúlyozta, hogy ma már elengedhe-

tetlen egy global standard a project finanszírozások területén,

mely védi a hitelfelvevôk pénzét és idejét is.

The HBLF Financial Target Group, with renewed leadership and
members decided to hold a conference in the first half of 2007. It’s aim
was to present the ‘Equator Principles’ to CEOs, financial managers
and project funding experts from banks operating in Hungary and to
seek information regarding the extent to which these principles are
observed in Hungarian project financing practice. The conference fea-
tured informal discussions and an informative seminar

As we know, these principles were developed by the largest, glob-
al banks, to apply a transparent and consistent set of environmental
and social benchmarks to major project loans. This move toward
greater transparency came about as a reaction to international concern
over the funding of major projects without due consideration to the
potential environmental and social risks involved, particularly in
developing countries. 

The banks’ adoption of the ‘Equator Principles’ requires an agree-
ment that loans are used to fund socially responsible projects and that
the beneficiaries will be responsible for their own actions. The
Financial Target Group has, therefore, agreed that the use of the
‘Equator Principles’ in Hungary compliments the mission of HBLF
in the fullest possible way. 

Spring was spent preparing for the event, with the members of the
Financial Work Group taking an active role. The team met almost every
week to discuss speakers, panel membership, the professional content and
the agenda, as well as potential venues and optimal staging times. 

Good Citizen
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közgazdásznak, politikusnak és üzleti vezetônek meg kell

ismernie, és be kell építenünk hosszú távú gondolkodásunk-

ba, hogy enyhítsük és/vagy alkalmazkodjunk az éghajlatvál-

tozáshoz, és hogy pénzt, sok pénzt költsünk erre.

(Az elôadások szövege a www.hblf.org-ról tölthetô le.)

Bonifertné Szigeti Márta 

Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Munkacsoport vezetô
(A cikk Szuppinger Péter [REC Hungary] 

szíves hozzájárulásával született.)

and business leaders need to know its basic principles and build
them into their long-term thinking in order to mitigate climate
change and/or to adapt to it. In short, we need to spend money,
a lot of money on it.

(The presentations can be downloaded from www.hblf.org)

Marta Szigeti Bonifert

Environment and Sustainability Target Group Leader
(The article was written with the kind contribution of 
Peter Szuppinger, REC Hungary)

Beszámoló a Pénzügyi 
Munkacsoport tevékenységérôl

Report on the work of the HBLF
Financial Target Group

István Havas, Financial Target Group Leader of the HBLF; CEO Ernst & Young
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• ôt követte Foster Deibert (WestLB képviseletében), aki rész-

leteibem ismertette az Equatori elvek alkalmazásának szük-

ségességének okait, bevezetésének lépéseit és átültetésének

mozzanatait a WestLB bank gyakorlatában.

• Végül Abu Baba (Royal Bank of Scotland képviseletében)

zárta a sort egy esettanulmány bemutatásával, melyben össze-

foglalta az Equatori elvek alkalmazását a pénzügyi projekt-

management területén.

A második részben kerekasztal beszélgetés formájában

vitathatták meg a jelenlévôk az elvek hazai megvalósulásának

gyakorlatát. A beszégetést Mosnier Zsuzsanna, CEO; Dexia

Kommunalkredit Hungary moderálta. A panelben több neves

szakember kapott helyet, így többek között:

Tamás Gábor, Ügyvezetô igazgató, Citibank;
Wolf László, Vezérigazgató-helyettes, OTP Bank;
Gáldi György, Ügyvezetô igazgató, K&H Bank;
Szegedi Gyula, Ügyvezetô igazgató, 

Magyar Fejlesztési Bank;
Makai Martina, Környezetvédelmi Minisztérium

A beszélgetés során élénk eszmecsere, esetenként vita alakult

ki a közönség és a panel tagjai között, megerôsítve azt az

elôzetes elképzelésünket, hogy a téma idôszerû, és a hazai

banki gyakorlat számára releváns.

Havas István

Pénzügyi Munkacsoport vezetô

The event, which had approximately 50
participants, was held on 8 June 2007 and
was hosted by the Hungarian Business
Leaders Forum (HBLF) and ITCB
Consulting and Training Ltd. 

After my opening words of welcome,
Péter Olajos, Member of the European
Parliament, held the opening speech,
then the guests listened to the following
presentations: 
• The first speaker, Dénes Bulkai (EBRD

Senior Environmental Specialist), empha-
sized that it was now essential to have a
global standard in project financing to
protect both the money and the time of
the beneficiaries.

• Dénes was followed by Foster Deibert (a representative of WestLB),
who outlined in detail why the Equator Principles were needed and
the steps required to introduce them. He then gave further details of
how those principles were put into practice at WestLB Bank.

• Finally, Abu Baba (a representative from The Royal Bank of
Scotland) presented a case study in which he summarized the
application of the Equator Principles in the field of financial project
management.
The second part of the event took the form of a round-table discus-

sion, where participants debated how the principles might be applied to
Hungarian practice. The moderator of the discussion was Zsuzsanna
Mosnier, CEO, Dexia Kommunalkredit Hungary. The panel included
several prestigious professionals, including:

Gábor Tamás, Managing Director, Citibank;
László Wolf, Deputy CEO, OTP Bank;
György Gáldi, Director, K&H Bank;
Gyula Szegedi, Managing Director, 

Hungarian Development Bank;
Martina Makai, Ministry for the Environment 

The discussion generated an animated dialogue (and even some
debate) between the audience and panel members, confirming our pre-
vious notion that the issue is topical and relevant to Hungarian bank-
ing practice.

István Havas

Financial Target Group Leader

Elôzetes számítások szerint 2030-ban a mai kb. 600 000 fôs

cigány lakosság létszáma eléri az egy milliót és egyáltalán nem

közömbös, hogy a kulturális identitás megtartása mellett milyen

Based on preliminary estimates the currently 600.000 strong Roma
population will surpass the 1.000.000 figure by 2030. It is not
unimportant, therefore, to discuss how they will integrate economical-

Atipikus befektetés a roma
értelmiség jövôjébe
(„háló” roma középiskolásoknak: 
a ROMASTER program)

Nontypical investment into the
future of the Roma intelligence
(’net’ for Roma college students:
the ROMASTER program)

György Gáldi ,Gábor Tamás, László Wolf, Kincsô Adriány, Abu Baba, Zsuzsanna Mosnier,  Martina  Makai,
István Havas, Foster Deibert; Equator Principles Business Seminar June 8, 2007
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képzettségi szinten, szociális feltételek mellett integrálódnak a

gazdaságba, valamint válnak a munkaerô piac egyes szegmen-

sekben meghatározó tényezôivé.

A kisebbségi - esélyegyenlôségi munkacsoport tevékeny-

ségét az elmúlt 12 hónapban arra a nagy érdeklôdést kiváltó

kezdeményezésre koncentrálta, amely a roma értelmiségi réteg

megerôsödését, a rátermett és rászoruló fiatalok több éven

keresztül tartó támogatását, a munka világában történô sike-

res integrációját hivatott elôsegíteni. Egy olyan középiskolai

diákokat támogató rendszert fejlesztettünk ki, amely az átlag-

nál jobb képességû, motivált, kiemelkedô tanulmányi ered-

ményt felmutató, többszörösen hátrányos helyzetû 10-11.

osztályos diákokat a feltételek folyamatos teljesítése esetén akár

5-7 éven keresztül is a támogató vállalatba integrál és több

formában is segíti a diplomaszerzést.

A program lényege:

• tehetséggondozás a jelenlegi középiskolában tanuló, ön-

magukat romáknak valló diákok számára iskolájuk bevo-

násával

• azon diákok támogatása, akiknél a tanulmányi eredmények

és a személyiségére vonatkozó nevelôi vélemények valószínû-

sítik a felsôfokú képzésre való alkalmasságot

• hosszú távú (4-6 évet átölelô) híd megteremtése a felsôok-

tatásba való bejutáshoz egészen a diplomaszerzésig

• a program kizárólag felsôfokú intézményben történô mûsza-

ki, gazdasági vagy jogi képzést célul kitûzô diákokat támogat

• a program célcsoportját azon szociálisan rászoruló diákok ké-

pezik, akik támogatásunk nélkül nem lennének esélyesek

továbbtanulni

• A program 3 fô eleme:

o anyagi támogatás

o személyes kapcsolattartás a vállalattal (mentoring)

o gyakorlati tapasztalatszerzés lehetôsége (gyakornokság,

projektekbe történô bevonás, egy munkahelyi környe-

zetbe történô integráció stb.)

• A diák iskolája által kijelölt tanár belsô mentorként támogatja

a diákot a középiskola alatt tanulmányaiban és ellenôrzi,

késôbb a felsôoktatásban a diák már önállóbb és közvetlenül

ô kapja a támogatást

• A program 2007. szeptemberében indul (2007/2008 oktatási év)

A vállalat felajánlása a program megvalósításához:

• a vállalat számára legalkalmasabb diákok kiválasztásában való

aktív részvétel (jelenleg több mint 300 alkalmas pályázónk van)

• a velük való kapcsolattartás a vállalat által kijelölt kapcsolat-

tartón keresztül (a cég életébe történô bevonása, megis-

mertetni velük a vállalat munkáját, vállalati rendezvényekre

való meghívás félévente stb.)

• anyagi támogatás biztosítása, mely évi 240 000 Ft / diák, ame-

lyet a diák az iskolától havonta kap kézhez és kizárólag tanu-

láshoz kapcsolódó kiadásokra használható fel (nyelvóra, tan-

könyvek, utazás).

Az elsô ízben, a következô tanévre meghirdetett pályázati

kiírásra 650 diák jelentkezett, ezek közül, mint potenciálisan

támogatásra alkalmasakat, mintegy 300-at választottunk ki.

ly and how they might become dominant in certain sectors of the labor
market whilst maintaining their cultural identity.

The Minority and Equal Opportunity Target Group has concen-
trated its activity over the last 12 months on an initiative to strength-
en Roma education by supporting qualified and socially handicapped
Roma. We developed a system of support for talented college students,
showing high motivation for further educational development and also
suffering from multiple social handicaps. The program provides them
with assistance for up to 7 years and the possibility of integration into
the supporting company’s environment. 

The essence of the program:

• Talent support for Romas within their current educational environment
• Support for students who are eligible, based on school performance

and teacher evaluation
• Provision of a long term ”bridge” (4-6 years) supporting their entry

into the higher education and graduation
• Supporting studies in the areas of economics, engineering and law
• Target group are young Roma whose opportunity to graduate with-

out our support would be much lower

The main elements of the program:

• Financial support
• Personal relationship with the supporting company (mentoring)
• Possibility of practical experience ( internship, project assignments,

integration into a real working environment)
• Program starts September 2007

A company’s contribution to achieve the program goals:

• Active participation in the selection of eligible students
• Keeping constant contact through a dedicated contact person
• Financial support ( 240.000 Ft annually) provided through the

college to compensate for study related expenses ( language lessons,
books, traveling) 
The first response to the tender saw 650 students apply for the sup-

port. From these we selected 300 as eligible for the program. We took
special care in maintaining a dialog with even those applicants whose
application we had to turn down for objective reasons to maintain
her/his interest in applying again later.

The selection interviews and our local experience opened up a little
known and possibly misjudged world. Highly talented, well qualified
young Roma people are looking for ways of coming forward, making
a career, most of them with little opportunity.

We have concluded support contracts with nearly 15 companies and
further agreements are on the way. We expect that these will help 35-
50 students to begin higher education. The services of the HBLF are
free of charge; the full amount will be transferred to the supported stu-
dent! The program serves the social as well as the HR policy aims of
the participating companies.

Investment into Roma education is proof that the company has a
vision for the future. We are aiming through the ROMASTER pro-
gram that socially dedicated companies should support with greater
purpose the future of the Roma education. We are convinced that this
is the way to economic integration which will affect the wider Roma
population too and contribute to the acceptance of the Roma culture in
the non – Roma population, too.

Good Citizen
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A világban egyre több vállalatnál kerül napirendre a sok-

színûség és esélyegyenlôség kérdése, nemcsak etikai megfon-

tolások és jogi megfelelés miatt, hanem a gazdasági elônyök

felismerése okán is. A sokszínû és befogadó környezet meg-

teremtésével a vállalatok vonzóbbá válnak a munkaerôpiacon,

képesek jobban megtartani a tehetségeket, nagyobb teret kap

az innováció, új marketing lehetôségek nyílnak valamint

általában is kedvezôbb kép alakul ki a márkáról. 

2007. az esélyegyenlôség éve az Európai Unióban, ez is indo-

kolta, hogy a HBLF HR munkacsoport éves programját e téma

köré szervezte. Szeretnénk a sokszínûséget és esélyegyenlôsé-

get Magyarországon is elôtérbe helyezni az üzleti szférában.

Elsô lépésként elkészítettük Kódexünket a Sokszínûségrôl

és Befogadásról. Alapértékeink (mint például az esélyegyen-

lôség és diszkrimináció-mentesség) megfogalmazása mellett

feladatunknak tekintjük, hogy mint fejlôdni vágyók, és jó pél-

dákkal elöljárók aktívan elômozdítsuk a sokszínûséget a ma-

gyarországi üzleti szférában. E célok eléréséhez és a kódex

An increasing number of companies worldwide are putting diversity
and equality on the agenda. This is not only for ethical and legal rea-
sons but also for the business benefits they are expected to deliver.
Among the most important of these benefits are attracting and retain-
ing talented workforce, greater innovation, enhanced marketing oppor-
tunities and an improved corporate image and reputation.

2007 is European Year of Equal Opportunities, which has pro-
vided the Human Resources target group the focus and incentive
around which to plan its activities. We would like to promote the
diversity and equal opportunity agenda within the business sector.

As a first step we have developed the Code of Diversity and
Inclusiveness. In addition to formulating the main principles (like the
provision of equal opportunity and ensuring non-discrimination) we
also recognise our role as both a learner and a promoter of diversity
amongst companies in Hungary. To achieve these goals and in order
to create a platform for wider reach we have built partnership with the
Ministry of Social Affairs and the International Labour Organisation
(ILO), scholars and companies beyond HBLF, who are also commit-
ted about these objectives. The Code, which has been tested with
number of companies and will be shared with all HBLF members by
September, will be submitted for approval at the Annual Gathering. 

It has been clearly recognised by our target group that the code is an
important initial step on the journey, which will take us much further.
We have decided to collect and promote best practices to help the imple-
mentation of the code. What plans are there in place? What kind of

Különös gondot fordítottunk arra, hogy minden pályázóval,

még a kiesettekkel is kialakuljon egy dialógus és megerôsítsük

motivációját egy késôbbi újabb pályázat érdekében, amennyiben

a tanulmányi eredményei miatt voltunk kénytelenek elutasítani. 

A kiválasztási interjúk, a helyszíni tapasztalatok egy új vilá-

got tártak fel mindannyiunknak, egy alig ismertet ill. félreis-

mertet. Kitûnô felkészültségû, tehetséges roma fiatalok keresik

az érvényesülés, képzés lehetôségét, sokan kevés eséllyel.

A programban jelenleg közel 15 partnervállalattal kötöttünk

már támogatási szerzôdést, további megállapodások vannak

elôkészületben, amelyek révén 35-50 diák támogatása válik

idei kezdéssel reálissá. A programban a HBLF szolgáltatásai térí-

tésmentesek, a támogatás teljes összege a támogatott diákhoz

kerül! A program egyaránt szolgál társadalmi és a cégek számára

humánpolitikai célokat.

Befektetés a roma értelmiségbe a jövôtudat bizonyítéka. A

ROMASTER program segítségével el szeretnénk érni, hogy

vállalják fel a gazdaság szociálisan elkötelezett szereplôi egyre

tudatosabban a roma értelmiség támogatását. Meggyôzôdé-

sünk, hogy rajtuk keresztül vezet az út a szélesebb cigány réte-

gek gazdasági integrációjához, és a nem roma lakosság körében

a roma kultúra elfogadásához!

A program eddigi sikerében meghatározó szerepe van

Adriány Kincsônek és Kárpáti Flórának, akiknek munkáját az

egész munkacsoport nevében ezúton is köszönöm.

Érdeklôdô cégek kérjük, forduljanak a HBLF titkárságá-

hoz, Adriány Kincsô ügyvezetôhöz (kincso.adriany@hblf.hu),

vagy Kozáry Vilmoshoz, a munkacsoport-vezetôjéhez

(kozary@pendlpiswanger.hu). 

Kozáry Vilmos

Kisebbségi Munkacsoport vezetô

The unexpected success of the program is largely a product of the
common effort of Kincsô Adriány and Flóra Kárpáti for which we
thank them.

Interesting companies please contact Kincsô Adriány (kicso.adri-
any@hblf.hu) managing director of the HBLF or Vilmos Kozáry
(kozáry@pendlpiswanger.hu), the head of the target group.

Vilmos Kozáry

Equal Opportunities Target Group Leader

A HR Munkacsoport féléves 
beszámolója

Half yearly summary by the Human
Resources Target Group

Gypsy Girl; painted by Zsolt Vári
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José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, a

2007-es brüsszeli Zöld Héten is hangsúlyozta, hogy a

klímaváltozás a világot érô kihívások egyik legsúlyosab-

bika, mivel ez átrajzolhatja bolygónk felszínét, és a globá-

lis biztonságot veszélyeztetô gazdasági károkat valamint

mérhetetlen emberi szenvedést okozhat. A brit székhelyû

„E3G” kutatócsoport „Európa a világban – Politikai

döntések a biztonság és jólét érdekében” (‘Europe in the

World – Political Choices for Security and Prosperity’)

címmel közölt tanulmányt, amelyben egy új, egymásra

utalt világban Európa biztonságát és prosperitását szol-

gáló politikai döntésekre ösztönzi az európai vezetôket.

A tanulmány a tavasszal és nyáron különbözô partnerek

támogatásával megrendezett vitasorozaton alapul. Az

egyik, a kiadvány tartalmát is alakító heves vitára 2006-

ban, Szentendrén került sor különféle érdekcsoportok részvé-

telével. A kiadvány a www.e3g.org-on tölthetô le vagy rendel-

hetô meg, ahol a vitához is hozzászólhatunk. 

European leaders are urged to make a new
set of political choices. Even at the 2007
Brussels Green Week President Barroso said
that without doubt the greatest challenge we
face today is climate change. It has the poten-
tial to redraw the face of our planet, causing
crippling economic damage and untold human
suffering that will threaten global security. In
a new paper from E3G, a UK based think-
tank entitled ‘Europe in the World - Political
Choices for Security and Prosperity’,
European leaders are urged to make a new set
of political choices which would ensure
Europe’s security and prosperity in an inter-
dependent world. The paper is based on a

series of ‘thinking events’, which were held over the Spring and
Summer with the support of various partners. A heated debate was
organised in Szentendre, Hungary with the participation of diverse

széleskörû támogatását elôsegítendô partner kapcsolatot

építettünk a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal,

az International Labour Organization-el (ILO), egyete-

mi oktatókkal és a téma iránt elkötelezett vállalatokkal,

melyek köre a HBLF-en is túlmutat. A Kódexet – ame-

lyet már több cégnél teszteltünk és szeptemberig összes

tagvállalatunknak megküldünk – októberben terjeszt-

jük a HBLF éves közgyûlése elé.

Munkacsoportunk számára világos volt, hogy az elvi

nyilatkozat nagyon fontos, de csak az elsô lépés az úton,

és tovább kell haladnunk a megvalósítás felé. Szeret-

nénk feltérképezni és népszerûsíteni a jó példákat: milyen

terveik vannak a vállalatoknak, milyen megoldásokat

találtak és milyen eredménnyel sikerült azokat meg-

valósítani. 2006-ban indítottuk a HBLF CR kutatását,

amelyben teret kaptak az HR gyakorlatokkal - köztük esély-

egyenlôséggel - kapcsolatos kérdések is. A résztvevô vállala-

tok gyakorlatait hozzáférhetôvé tettük a HBLF honlapján

’CR profile’ címszó alatt. 2007-ben pedig támogattuk az ILO

„A sokszínû és befogadó munkahely best practice vállalati

nagykövetei” kezdeményezését. Ennek eredményeként

születendô példatár, amelyhez tagvállalataink is hozzájárultak,

szeptemberben jelenik meg. 

A munkacsoportunk programjának meghatározását és

végrehajtását elkötelezett és aktív tagság biztosítja. Ezúton

is szeretném megköszönni Benei Adrienn (HOLCIM),

Duna Ildikó (AXA), Endrei-Kiss Judit (Shell), Kelemen

László (Magyar Posta), Kis Anikó (IBM), Kozáry Vilmos

(Dr. Pendl & Dr. Piswanger) és Szôcs Gábor (Magyar

Telecom) hozzájárulását.

Solti Andrea

Humán Erôforrás Munkacsoport vezetô

solution have the companies found and what results did they achieve?
We have launched the Corporate Responsibility study in 2006,
which covered Human Resources practices, including questions related
to equal opportunity plans. The company practices have been pub-
lished on the HBLF website under the CR Profile. In 2007 we have
supported the ILO initiative to search for the Ambassadors of ”Good
practices in workplace diversity.” The ”best practices” collection,
resulting from this initiative, will include input from our member com-
panies and will be available in September. 

Our target group programme has been designed and is being imple-
mented by the committed and active members. I would like to thank
Adrienn Benei (HOLCIM), Ildikó Duna (AXA), Judit Endrei-Kiss
(Shell), László Kelemen (Magyar Posta), Anikó Kis (IBM), Vilmos
Kozáry (Dr. Pendl & Dr. Piswanger) and Gábor Szôcs (Magyar
Telecom) for their contribution.

Andrea Solti

Human Resources Target Group Leader

Könyv & link klub Book & Link Club

Andrea Solti, Human Resources Target Group Leader of the HBLF; 
Anna Kardos, Katalin Kuncze, Klára Dobrev
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Az Allianz Hungária számos területen vállalja fel

társadalmilag, illetve szociális vagy tudományos

szempontból fontos ügyek támogatását. 

Társaságunk anyagilag, szakértelemmel, biztosí-

tással és egyéb módokon támogat kezdeményezéseket:

pl. környezetvédelmet – a klímaváltozás gazdaságra

gyakorolt hatásainak tanulmányozását (társaságunk a

Bioetanol Szövetség alapító tagja), Magyarország pénz-

ügyi és gazdasági fejlôdésének kutatását (Pénzügy-

kutató Zrt.), kulturális örökségünk fenntartását.

(Pannonhalma Apátság kulturális rendezvényeinek

támogatása). De a társadalmi felelôsségvállalás kereté-

ben biztosítói és pénzügyi szakértôi szerepünkhöz

illôen természetesen mi elsôsorban olyan programo-

kat, eseményeket, kiadványokat támogatunk, illetve

veszünk részt azok szponzorációjában, amelyek a

baleset-, és kármegelôzést szolgálják.

Amióta Magyarországon a kötelezô felelôsségbiz-

tosítás üzleti alapokon létezik, folyamatos kármeg-

elôzési tevékenységet majdnem kizárólag csak az

Allianz Hungária végzett és végez. A 90-es években

társaságunk kezdeményezésére még létezett egy kármegelôzési

együttmûködés, ami azonban rövid életûnek bizonyult. 

Az Allianz Hungária ma az úgynevezett „kármegelôzési

alap”-jából évente körülbelül 250 millió forintot fordít kár- és

baleset-megelôzési, közlekedésbiztonsági célokra. Például társa-

ságunk 15 éve elkötelezett támogatója a baleset-megelôzésnek,

és évtizedes az együttmûködésünk az Országos Balesetmeg-

elôzési Bizottsággal. Évi több tízmillió forintot költünk a velük

közösen létrehozott projektekre, (láthatósági mellények és kar-

pántok kiosztása, plakátkampányok, kiadványok, kármegelôzési

táblák kihelyezése, kármegelôzési filmsorozatok készítése,

közlekedésbiztonsági vetélkedôk szervezése, több közlekedés-

biztonsági szervezet támogatása). Ugyanennek a tevékenység-

nek része az Allianz Vezetéstechnikai Centrum, amely a tanpá-

lyákon túl az Allianz Gyermekközlekedési Parknak is otthont

ad. Szintén együttmûködünk az ORFK OBB-vel a gyerekek-

nek szóló, igen sikeres ún. Minipolice – „Te is lehetsz nyo-

mozó” - elnevezésû ifjúságvédelmi, bûn- és baleset-megelôzési

és pályára orientáló játékprogramban. Ebben a programban a

Allianz Hungária offers wide
reaching support for worthy chari-
table, social or scientific causes in
several fields.

Our Company supports initia-
tives with financial resources,
through our expertise, with insur-
ance and in other ways. Examples
include an environmental protec-
tion study of the impact of climate
change on the economy (for exam-
ple, our Company is a founding
member of the Bio-ethanol
Alliance), research into the finan-
cial and economic developments of
Hungary (Pénzügykutató Zrt.)
and the preservation of our cultur-
al heritage (support to the cultural
events held by the Abbey of
Pannonhalma). However, as part
of our corporate citizenship and in

keeping with our function as an insurer and financial expert, we natu-
rally drawn to support and participate in the sponsorship of pro-
grammes, events and publications aimed at accident and loss prevention. 

Since the introduction of motor third party liability insurance in
Hungary on a business basis, Allianz Hungária has been almost the
only company to be involved in such activities. Back in the 1990s, at
our initiation, a cooperation scheme was set up for loss prevention, but it
turned out to be short-lived. 

From its so-called ”loss prevention fund” Allianz Hungária spends
about 250 million HUF a year on loss and accident prevention and traf-
fic security. For example, our Company has been a committed support-
er of accident prevention for 15 years and we have a history of a decade
of cooperation with the National Accident Prevention Board (ORFK
OBB). We are spending tens of millions of HUF annually on jointly
established projects (for example, giving out visibility vests and arm-
bands, billboard campaigns, publications, the erection of signs aimed at
loss prevention, the production of film series on loss prevention, the
organisation of contests on traffic security and support for several traffic
security organisations). The Allianz Center of Driving Skills, which

Egy nemzetközi webszájt a globális vállalatok társadalmi

felelôsségvállalásában érdekelt közösség számára biztosít pub-

likációs lehetôséget. A szájt segítségével elérhetjük a legfrissebb

a társadalmi felelôsségvállalással és fenntarthatósággal kapcso-

latos jelentéseket, e-mail közlönyökre és társadalmi felelôs-

ségvállalás eseményértesítôkre iratkozhatunk fel, vagy közzé-

tehetjük vállalatunk társadalmi felelôsségvállalás-jelentését a

www.reportalert.info oldalon.

Bauer Zsolt

Kommunikációs Munkacsoport vezetô

stakeholders in 2006 which contributed to the content of this publica-
tion. You can download or order this publication at www.e3g.org and
contribute to this debate as well.

An international website offers an announcement service for the
global Corporate Social Responsibility community. Use this site to
find out about the latest CSR and sustainability reports, sign-up for
email bulletins and CSR event alert service, or announce your com-
pany's CSR report at www.reportalert.info. 

Zsolt Bauer

Communications Target Group Leader

Allianz Hungária Zrt. – Bemutatkozás Allianz Hungária Zrt. – Short Profile

Dr. Károly Salamon, CEO Allianz Hungária Zrt.



gyerekeket szórakoztatva taníthatjuk meg arra, hogyan élhetik

az életüket nagyobb biztonságban. 

Évek óta együttmûködünk a Közlekedéstudományi Intézettel,

illetve a Közlekedéstudományi Egyesülettel. E szervezetekkel a

közúti és vasúti átjárók forgalombiztonsági kérdéseit kutatjuk.

De anyagi támogatásunkkal létrejöttek már veszélyes útszakaszo-

kon a gyalogosok biztonságát szolgáló átkelôhelyek is. 

Az elmúlt idôszak egyik általunk is támogatott kezdemé-

nyezése a Városligeti KRESZ Park felújítása volt. A Köz-

lekedési Múzeum mellett található Városligeti KRESZ Park

fôvárosunk legnagyobb oktató parkja volt a 70-es, 80-as

években. A rendszerváltozást követôen a park gondozása, ôr-

zése megszûnt, a park használhatatlanná vált. Annak érde-

kében, hogy gyermekeinknek újból lehetôségük legyen játékos

formában megtanulni a közlekedés alapszabályait, a forgalom-

ban történô helyes viselkedést, valamint a kerékpárral történô

szabályos és biztonságos közlekedést, széleskörû összefogás

alakult ki. Társaságunk a felújítási munkák anyagi támogatása

mellett a KRESZ-táblákra a gyermekek számára könnyen

érthetô magyarázótáblákat szerelt fel, valamint a parkot be-

mutató térképeket helyezett ki.

Természetesen nem csak anyagilag támogatjuk a kár- és bale-

set-megelôzés ügyét. Felhasználjuk a müncheni központú

Allianz Technikai Központ baleset-megelôzés témakörben

végzett kutatásainak eredményeit; gépjármûbiztosítási tarifáink

és kedvezményeink kialakításakor pedig „honoráljuk” azokat az

ügyfeleinket, akik a balesetek megelôzésében élen járnak, így

ezen az úton is szorgalmazzuk a balesetmentes közlekedés minél

szélesebb körben történô elterjesztését.

Dr. Salamon Károly

Elnök-vezérigazgató; Allianz Hungária Zrt.

houses instructional driving tracks as well as the Allianz Park of Traffic
for Children, is part of the same activity. 

We also co-operate with ORFK OBB in a so-called ’Minipolice –
„You can be an investigator, too” – programme for children. In it, we
educate children in a playful way how to live their life in the greatest
possible safety.

For several years we have cooperated with the Institute of Traffic Science
and the Association of Traffic Science. Together with these organisations
we conduct research into traffic security of road and railroad crossings. But
we have also contributed sums for the construction of crossings on danger-
ous road sections with the aim of ensuring the safety of pedestrians. 

One of the initiatives of the recent period that we have also contributed
to was the renewal of the Traffic Park in the City Park of Budapest.
Situated next to the Transport Museum, the Traffic Park was the largest
instructional park of the capital in the nineteen seventies and eighties.
After the political changes maintenance and security services of the park
were stopped and the park became unfit for use. In order to enable our
children once again to learn the basic rules of traffic in a playful form,
including appropriate conduct while in traffic as well as the safe use of
bicycles on the road, several parties joined forces. In addition to our
financial contribution to the renewal works, we arranged for easily under-
standable explanatory labels to be placed on the traffic signs and put
maps of the park on display.

Naturally, our contribution to the costs of loss and accident prevention
is not purely financial. We take advantage of the Munich-based Allianz
Technical Centre research findings and, in the elaboration of vehicle
insurance tariffs and discounts we ”reward” those customers who excel in
accident prevention, which is another way for us to promote the dissem-
ination of accident-free traffic in a wide a circle as possible. 

Dr. Károly Salamon

CEO, Allianz Hungária Zrt.
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2004. októberében a Dexia Credit Local és a Kommunal-

kredit Austria közös stratégiai döntése alapján a közszféra

finanszírozási piaci jelenlétének fejlesztésébe kezdett Közép- és

Kelet-Európában. A csoport szándéka, hogy a következô öt-tíz

évben a közszféra finanszírozás piacvezetôjévé váljon a KKE

régióban.

A Dexia Credit Local a világ egyik piacvezetô bankja a köz-

szféra finanszírozás valamint az önkormányzati pénzügyi

szolgáltatások területén és fô tevékenységi területén a belgiumi

és franciaországi piaci részesedése eléri a 80%, illetve a 40%-ot.

A Dexia világpiac vezetô a PPP/PFI üzletágban, az Equator

Principles egyik aláírója. A Kommunalkredit, Ausztria elsô

számú közszféra finanszírozó bankja, a Dexia Kommunalkredit

49%-os résztulajdonosa.

Bécsi irányítás alatt a Dexia Kommunalkredit 15 országban

kínálja szolgáltatásait és 6 országban van helyi képviselete.

Szlovákiában a Dexia Bank Slovensko közszféra finanszírozási

piacrészesedése eléri a 70%-ot, Lengyelországban pedig az új

In October 2004 Dexia Credit Local and Kommunalkredit Austria
took a strategic decision to develop a common market presence in
Central- and Eastern Europe in the field of public finance. The Group
is determined to become a market leader in public finance in CEE
region within the next five to ten years.

Dexia Credit Local is a world leader in financing public facilities
and providing financial services to municipalities. Dexia is mainly
active in Belgium and France, where its market share exceeds 80%
and 40 % respectively. Dexia is a world leader in PPP/PFI business
and is a signatory bank of the Equator principles. Kommunalkredit,
the 49 % owner of Dexia Kommunalkredit is the number one public
finance bank in Austria.

Operating from Vienna Dexia Kommunalkredit offers its services in
15 CEE countries and has a local presence in six countries. In
Slovakia Dexia Banka Slovensko has a 70 % market share in public
finance and in Poland the bank has moved up to third place in terms
of newly acquired business. Major benchmark transactions made the
market entry successful in Romania, Bulgaria and Hungary. In

Dexia Kommunalkredit –
Bemutatkozás 

Dexia Kommunalkredit – 
Short Profile



Good Citizen

2007 August 17

üzleti lehetôségek megszerzésében a harmadik helyet

foglalja el. Nagy, presztízs értékû ügyletek tették sike-

ressé a bank bemutatkozását Romániában, Bulgáriá-

ban és Magyarországon. Magyarországon a csoport

2006. áprilisa óta aktív és kezdeti üzleti sikerei az M6

autópálya refinanszírozásához valamint a MÁV, az

MFB és ez évtôl az Eximbank tekintélyes összegû

finanszírozásához fûzôdnek. Szintén idén kezdtük el

mûködésünket az önkormányzati finanszírozás

területén is.

A Dexia Kommunalkredit tervei között szerepel a

közszféra támogatása az infrastruktúra projektek

végrehajtásában. Ügyfeleink hagyományosan a köz-

ponti kormányzati szervezetek, régiók, megyék vala-

mint a nagy önkormányzatok. A fióktelepek felelô-

sek a nagy infrastruktúra projektek jogi és gazdasági

elôírásai teljesítésének biztosításáért, szem elôtt tartva

annak hosszú távú szociológiai és környezeti hatásait

is. Ezen feltételeknek való megfelelés alapvetô fon-

tosságú a pénzügyi döntéseinkben. Tulajdonképpen

a közszféra beruházási projektek finanszírozása mindig egy hosszú

távú együttmûködést feltételez a partnerek között, amely csak

akkor mûködhet, ha mindkét fél azonos célokat követ.

A Dexia Kommunalkredit nemrégiben csatlakozott a HBLF-

hez, hiszen céljai megegyeznek a HBLF célkitûzéseivel a gazda-

ság, és a környezet fenntartható növekedése vonatkozásában.

Csatlakoztunk a pénzügyi munkacsoporthoz is, amelynek ke-

retében az Equatori elvek alkalmazásáról került megszervezésre

június 8-án egy szeminárium elsôsorban banki vezetôknek. 

A szeminárium célkitûzéseként szerepelt a bankok figyelmé-

nek a felhívása a szociális és környezeti hatások fokozott figye-

lembevételének szükségességére a kockázati döntéseik során.

Reméljük, hogy a közeljövôben adódnak hasonló lehetôsé-

geink, hogy a partner intézményekkel véleményt cserélhes-

sünk a fenntartható növekedés témakörében. 

Mosnier Zsuzsanna

Vezérigazgató, Dexia Kommunalkredit

Hungary the Group is active since
April 2006 and made a good
business start through the refi-
nancing of the M6 highway in
March 2006 and substantial
financing of MÁV, MFB and
this year Eximbank. We have
already started to work in munic-
ipality business also.

Dexia Kommunalkredit plans
to support the public sector in the
implementation of infrastructure
projects. Our customers are typi-
cally central governments, regions
and provinces as well as large
municipalities. The entities are
responsible for major infrastructure
projects and at the same time, ful-
fil the legal and economic prereq-
uisites for implementing them in a

sustainable manner and with due consideration of social and ecological
requirements. Compliance with these requirements is essential for our
own financing decisions. After all, financing public sector investment
projects always implies a long-term relation between the two partners,
which will not work unless they both pursue the same sustainable goals. 

Dexia Kommunalkredit recently joined HBLF as it strongly shares
the goals of the Forum and would like to contribute to the successful
accomplishment of these goals with regard to the sustainable develop-
ment of the economy and the environment.

We have joined the Financial working group of HBLF in the
organisation of the seminar, which was held on the topic of the
Equator principles on June 8, 2007. The main purpose of the semi-
nar was to raise the awareness of commercial banks with regard to the
importance of implementing environmental and social risk mitigation
policies in their credit processes.

We are looking forward to further opportunities in the future to
share experiences with other partner institutions relating to issues of
sustainability.

Zsuzsanna Mosnier

CEO, Dexia Kommunalkredit

A Dreher Sörgyárak Zrt. a több mint másfél évszázados sör-

gyártói tapasztalata, technológiai fejlesztései és a széles körû

fogyasztói igényeket kielégítô, kitûnô márkái révén a magyar

sörpiac kiemelkedô szereplôje. A hazai söripar alapítójához

méltó módon a Dreher üzletvitelét és valamennyi tevékenysé-

gét a minôség iránti elkötelezettség, a tiszta piaci versenyszellem,

a környezettel való harmonikus egység és a társadalmi felelôs-

ségvállalás alapelvei jellemzik.

A Dreher Sörgyárak Zrt. sörei egyedülálló aromáját mes-

terséges adalékanyag hozzáadása nélkül, kizárólag válogatott

alapanyagok és védett kutakból származó, kristálytiszta víz fel-

használásával, valamint világszínvonalú gyártási technológia

Thanks to more than one and a half centuries of brewing experience,
technological improvements, and excellent brands that satisfy a wide
variety of consumer expectations, Dreher Breweries is one of the domi-
nant players in the Hungarian beer market. The activities and admin-
istration of Dreher Breweries are characterised by the key principles of
transparency, fair market competition, and social responsibility, making
it worthy of the name of the Hungarian brewing industry's founder.

The unique taste of Dreher Breweries Ltd.’s beers is the result of using
only natural ingredients, clear fresh water from protected wells and word

Dreher Breweries Ltd.
for the entrepreneurs of the future

Dreher Sörgyárak Zrt. 
a jövô vállalkozóiért

Zsuzsanna Mosnier, CEO Dexia Kommunalkredit Ltd.
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alkalmazásával éri el. Kiváló, sokszínû márka-

portfoliójának tagjai: Dreher, Pilsner Urquell,

Miller, Hofbräu, Arany Ászok, Kozel, Kôbányai.

A vállalat számára fontos a fenntartható fejlôdés,

ezt célozzák folyamatos energiafelhasználás-csök-

kentô fejlesztései és a szelektív hulladékgazdálkodás

megvalósítása is. Erôfeszítéseinek elismerései a Meg-

takarítási Díj és a Közép-európai Környezeti Jelentés

Díj, az ún. Zöld Béka díj. A Dreher Sörgyárak Zrt.

törekszik arra, hogy harmonikus egységben mûköd-

jön környezetével. Ezért a magyarországi söripari

cégek között elsôként vezette be az ISO 14001 sze-

rinti környezetirányítási rendszert, melyet szintén

elsôként integrált az ISO 9001:2000 alapján kiala-

kított minôségirányítási, valamint az élelmiszerbiz-

tonságot garantáló HACCP rendszerekkel.

A Dreher Sörgyárak Zrt. társadalmi szerepválla-

lásában fontos szerepet kap a tehetséges, jövôjüket át-

gondoltan és kitartóan építô fiatalok segítése. Ennek

szellemében indította el a cég 2006. októberében

”A jövô fiatal vállalkozója” programot, mellyel a vállalkozás-

barát szemléletmód kialakulását kívánja ösztönözni. A gazdasági

felsôfokú képzésben részt vevô hallgatók álmaik vállalkozásának

beindításához nyerhetnek kezdôtôkét és szakmai támogatást. A

Dreher Zrt. jóvoltából a nyertes hallgató három millió forint-

tal, a második és harmadik helyezett pedig egy-egy millió forint-

tal indíthatja el vállalkozását. A nyertesek a kezdôtôke mellett az

induló vállalkozás sikeréhez elengedhetetlen szakmai támoga-

tást, jogi, adóügyi és könyvviteli segítséget is kapnak 6 hónapon

át. A pályázat komoly szakmai kihívás elé állítja a lelkes pályázó-

kat. Nem elég csupán egy vállalkozás ötletével elôrukkolniuk,

hanem egy részletesen kidolgozott üzleti tervvel kell bizonyíta-

niuk ennek gazdasági realitását. A döntôbe került 10 hallgatónak

angol nyelvû prezentáció keretében rátermettségérôl, hozzáérté-

sérôl és üzleti érzékérôl is meg kell gyôznie a neves szakmai zsûrit.

„Hiszünk a magyar vállalkozói szellemben, nagyra értékeljük

a vállalkozói kreativitást, az újszerûséget és az egyéni kockázat-

vállalás képességét. Partnereink közül is kiemelten kezeljük a

kis és középvállalkozásokat, ismerjük és elismerjük erôfeszíté-

seiket, és a gazdasági életben betöltött szerepük fontosságát.

Ezért is tartom rendkívül fontosnak a felsôoktatásban tanulók

üzleti, gazdasági, illetve vállalkozói készségeinek fejlesztését.

„A jövô fiatal vállalkozója” programmal most egy újfajta kihí-

vást és bizonyítási lehetôséget teremtettünk az innovatív gon-

dolkodású diákok számára. Hiszen egy ötlet, vagy egy üzleti

terv még nem elég a sikerhez. Ahhoz, hogy egy álom életre

keljen, elhatározásra, rengeteg kitartásra és szenvedélyre van

szükség, hogy le tudjuk küzdeni a szembejövô akadályokat. A

beérkezett pályázatokból világosan látszott, hogy ezek a diákok

valóban elkötelezettek, és elszántan küzdenek álmaik meg-

valósításáért. Mi ebben szeretnénk ôket támogatni.” - emelte

ki „A jövô fiatal vállalkozója 2006” díjkiosztó gálán Dr. Vass

Kornélia HR és Kommunikációs igazgató.

Dr. Vass Kornélia

HR és Kommunikációs igazgató, Dreher Sörgyárak Zrt.

class technology. Its strong and wide
selection of brands include: Dreher,
Pilsner Urquell, Miller, Hofbräu,
Arany Ászok, Kozel and Kôbányai. 

Sustainable development is of key
importance to our company, which is
why we are making improvements to
reduce energy usage on an ongoing
basis and operate a selective waste
management system. Their environ-
mental efforts were acknowledged by
awarding the ‘Prize for Saving’ and
the ‘Prize for Central European
Environmental Reports’, the so-
called ‘Green-Frog Prize’. The oper-
ation of Dreher Breweries Ltd. is in
harmony with its environmental area.
Thus Dreher Ltd. was one of the first
companies in Hungary to implement
and integrate ISO 14001 with ISO

9001:2000 quality assurance and HACCP food safety system.
In the social responsibility efforts of Dreher Breweries, support for tal-

ented, future-oriented, and hardworking young people plays an impor-
tant role. In this spirit, the company launched the 'Young Entrepreneur
of the Future' programme in October 2006 to promote the enterprising
spirit. University students majoring in business studies can win start-up
capital and professional advice to help them to launch their dream enter-
prise. Thanks to Dreher Ltd., the winner can start up his enterprise
with HUF 3 million, and those at the second place and the third place
received HUF 1 million each. Apart from initial capital, the winners
will receive valuable professional advice in respect of legal, tax-related,
and accounting issues for 6 months. The competition was a serious pro-
fessional challenge for enthusiastic participants; not only did they have
to come up with a business idea but they also had to justify its economic
viability with a detailed business plan. The 10 students who made it
to the finals had to demonstrate their talent, professionalism and com-
mercial understanding to a jury of highly acclaimed professionals.

”We believe in the Hungarian spirit of enterprise and think highly of
creativity, innovation, and the individual's ability to take risks in busi-
ness. We consider small and medium size companies partners of high
priority; we know and appreciate their efforts and the importance of their
role in the economy. This is why I think it is particularly important to
improve business skills and the entrepreneurial spirit of students in high-
er education. With the 'Young Entrepreneur of the Future' program we
have created a new challenge for innovative students to prove themselves
- because an idea or a business plan is usually not enough to succeed.
To make a dream come true, a firm decision, endurance, and passion are
necessary to have to make it possible for us to overcome all obstacles on
the way. It was obvious from the materials we received that these stu-
dents are indeed committed to stubbornly fight for making their dreams
come true. And we would like to offer support to them in just that,”
emphasised Dr. Kornélia Vass HR and CA director at the award cer-
emony of the Young Entrepreneur of the Future 2006.

Dr. Kornélia Vass

HR and CA director, Dreher Sörgyárak Zrt

Dr. Kornélia Vass, HR and CA Director Dreher Sörgyárak Zrt.
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Az ICEG European Center független közgaz-

dasági kutatóintézet, amelynek fô kutatási terü-

lete a Közép- és Kelet Európában zajló gazdasági

folyamatok elemzése, értékelése. Az ICEG

European Center tagja több nemzetközi kutató-

hálózatnak, illetve vezetôje három saját szerve-

zésû hálózatnak: ICEG (International Center

for Economic Growth), IESP (Information

Economy and Society Partnership) és SEEN

(South-East European Research Network). Az

ICEG European Center tevékenysége négy

meghatározó területre koncentrál: kutatás, elem-

zések és elôrejelzések készítése, tanácsadás, illet-

ve szemináriumok és konferenciák szervezése. 

Az ICEG European Center kutatási tevé-

kenysége lefedi a makrogazdasági folyamatainak,

a gazdasági növekedés, a versenyképesség, illetve

a lisszaboni folyamat, a közösségi gazdaságtan

aktuális kérdéseinek, a regionális folyamatok és

politikák, valamint az információs társadalom és

gazdaság elemzését, elsôsorban a közép- és dél-

kelet-európai államok vonatkozásában. 

Az ICEG European Center rendszeresen készít elemzé-

seket, elôrejelzéseket, jelentéseket és tudományos munka-

füzeteket. 

A Központ tevékenységének harmadik területe az állami,

illetve a magánszektor számára nyújtott közgazdasági tanács-

adás. A kormányzati szektor számára ez a makrogazdasági

és regionális tanulmányokat, illetve az aktuális gazdaságpoli-

tikai problémák elemzését (EU csatlakozás, az átmenettel

kapcsolatos problémák, stb.) jelenti. A vállalati és önkor-

mányzati szektorok számára regionális és ágazati elemzése-

ket, szemináriumokat kínálunk. 

Az ICEG European Center rendszeresen szervez konfe-

renciákat aktuális gazdasági kérdésekrôl. A rendezvények

között szerepelnek tudományos konferenciák, valamint a

gazdaságpolitikusok és a vállalati szektor képviselôinek rész-

vételével tartott szemináriumok. 

A HBLF és az ICEG European Center együttmûkö-

désének eredménye az évente kétszer, idén augusztusban

immár hatodik alkalommal megszervezésre kerülô Pénz-

ügyi Csúcstalálkozó, ahol a pozitív szakmai és politikai pár-

beszéd keretében, jelenlegi és volt kormányzati tisztségvi-

selôk, nemzetközi szaktekintélyek, vezetô közgazdászok,

üzletemberek és akadémikusok vitatják meg a Magyar-

ország számára éppen aktuális gazdasági, gazdaságpolitikai

kérdéseket.

Az ICEG European Center tevékenységérôl további fel-

világosítást a www.icegec.org vagy a www.icegec.hu hon-

lapok nyújtanak. 

Dr. Gáspár Pál

Igazgató, ICEG European Center

The ICEG European
Center is an independent eco-
nomic research institute whose
activities focus on analysing
economic trends in Central and
Eastern Europe. ICEG
European Center is a member
of several international research
networks, and coordinates
three thematic networks:
ICEG (International Center
for Economic Growth), IESP
(Information Economy and
Society Partnership), and
SEEN (South-East European
Research Network). The
Center has four major activi-
ties: research, the preparation
of analyses and forecasts, the
formulation of policy advice
and the organisation of scien-
tific events.

Economic research activity of ICEG European Center covers
the analysis of European macroeconomic issues, empirical and pol-
icy oriented research on economic growth, competitiveness and
their major determinants, information and communication tech-
nology in the economy and the society, public economics and eco-
nomic geography and regional economics, with particular attention
to European, NMS and South-East European countries. 

The ICEG European Center issues analyses, predictions,
reports and scientific working papers on regular basis. 

ICEG European Center provides policy advice for both the
public and private sector. For the former this consists of macroeco-
nomic and regional studies, assessment and development of gov-
ernment strategies, formulation of regional policies, while for the
latter it includes mainly the preparation of regional and sectoral
studies, macroeconomic forecasts and country assessments. 

ICEG European Center periodically organises conferences,
workshops and seminars on key policy issues. These events are
either academic conferences or seminars with policy makers and
representatives of the corporate sector.

The fruitful cooperation of the HBLF and the ICEG European
Center has resulted in the biannual conference series called Financial
Summit. The upcoming and already sixth event provides a forum for
positive dialogue between former and current government officials,
international authorities, leading economists, top managers and aca-
demics irrespective of their political and professional commitment. 

More detailed information about the ICEG European Center
and its activity is available at the www.icegec.org or www.icegec.hu
websites. 

Dr. Pál Gáspár

Director, ICEG European Center

ICEG European Center –
Bemutatkozás

ICEG European Center – 
Short Profile

Pál Gáspár, Director ICEG EC
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