
„Azoknak a legrövidebb és legzaklatottabb az életük, 
akik a múltról megfeledkeznek, a jelennel nem 

törődnek, a jövőtől félnek, s midőn eljutnak 
végórájukhoz, akkor - későn - fogják fel a 

nyomorultak, hogy oly sokáig voltak elfoglaltak, s 
eközben nem csináltak semmit.”

Seneca
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„Tenni akarás”

Kevés fókusz: Érdekeltségi kör ● Hatáskör ● Befolyásolási kör

globális vs végfelhasználó
globális = média/politika által befolyásolt (2006 tavasza, VhV)

végfelhasználó = „ráérünk arra még” vagy „a kedvenc márkám 
kínáljon környezettudatos alternatívát: 14%” (2017)

„az utolsó helyen szerepel a csomagolás környezetbarát 
volta” 2013, ng.hu, GFK // Green Brands, Global Insights 13-19%



BEFOLYÁSOLÁSI KÖR

Vezetők

Véleményvezérek



Dr. John Maxwell, 
2014, Budapest

10 millió

73.000+

65 milli65 millióó
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Vállalatvezetői aktivitás

Why SMEs?
Small and medium-sized enterprises make up 
more than 99% of all businesses in Europe, 
creating around two-thirds of private sector 
employment. But they also cause roughly 

64% of the European industrial pollution. 

2019
alapértékek

gyakorlat



Bernard Bachman (2017)
Etikus vezetés / Németország, Anglia
„the CSR literature totally ignores
the specific role of leaders in the depth of the 
organisations”

Mario Fernando (2016)
„Fernando draws on philosophic literature, 
interviews with Asian leaders, and engaging 
practical cases and examples. He weaves 
together his analysis of the Asian culture, the
ethics of leadership, and social responsibility into 
a call for innovation that will
improve the well-being of people in what he calls 
“the Asian century.”

„Responsible Leadership for Performance (RLP) 
and Responsible Leadership for Relations (RLR)”

J. Lee Whittington (2015)
A biblikus perspektíva a vezetésben  /USA
„What is spiritual leadership? How does a biblical 
view of spiritual leadership differ from other 
approaches to the spirituality of leadership?”



Körkörös gazdaság
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Köszönöm a figyelmet!


