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Közös ügyünk a fenntarthatóság:

Innovatív fenntarthatósági megoldások az 

oktatásban
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Egy szelet marhahús elfogyasztásával 
csaknem 10-szer nagyobb mennyiségű 
CO2 kibocsátásához járulunk hozzá, 
mintha sertést ennénk. 

• igaz

•hamis



Egy szelet marhahús elfogyasztásával 
csaknem 10-szer nagyobb mennyiségű 
CO2 kibocsátásához járulunk hozzá, 
mintha sertést ennénk. 

• igaz

•hamis



Évente legalább hány millió tonna 
hulladék kerül az óceánokba? 

•0,1

•2

•6,3

•8



•0,1

•2

•6,3

•8

Évente legalább hány millió tonna 
hulladék kerül az óceánokba? 



A világ országainak 40%-ában 1 
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A BGE-ről dióhéjban
• Magyarország első számú üzleti képzést nyújtó egyeteme

• 2016 óta alkalmazott tudományok egyetemeként 

- Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (KVIK)
- Külkereskedelmi Kar (KKK)
- Pénzügyi és Számviteli Kar (PSZK)

• Piaci elismertség

• Élményalapú, gyakorlatorientált, a piaci igényekhez illesztett képzési 
struktúra

• Fenntarthatósági törekvések, nemzetköziesedési folyamatok, 
vállalkozásbarát szemlélet



Stratégiai céljaink
• Sikerre felkészítő oktatás

• Alkalmazott kutatással a gazdasági és társadalmi hatásért

• Partnerségben a vállalkozásokkal

• Fenntartható és felelős egyetem

Felelős oktatás és 

kutatás

Belső közösségünk 

fejlesztése

Felelősség a természeti 

környezetért

Külső érintetti 

kapcsolatok
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Ahogy működünk

Fenntarthatóság gazdasági és társadalmi 
hatásai Kiválósági Központ



Nem ma kezdtük

2000 20202010

2003- : egyre erősödő 

részvétel nemzetközi 

projektekben (Leonardo, 

Erasmus, Tempus)

2014- : ERASMUS+ program –

projektek koordinátorként és 

partnerként

2015-2017: GREEN 

MENTOR projekt

2018-2021:

ISSUE projekt

2019-2022: 

EFFORT projekt

2022- : Európai 

Egyetemek

2016: Fenntarthatóság mint 

stratégiai cél

2017: 

Fenntarthatósági 

Központ, Hálózat, 

Tanács

2021: 

Fenntarthatóság 

gazdasági és 

társadalmi hatásai 

Kiválósági Központ

2017: PRME tagság



Ami nálunk működött
Tudatos tervezés az alap

projektek egymásra épülése, fokozatos előrehaladás

Kapacitások, erőforrások figyelembe vétele

Kell egy jó csapat

 intézményen belül

nemzetközi partnerek között is

Vonjunk be másokat!

Törekedjünk a jó minőségre!

Tanuljunk a korábbi hibákból tapasztalatokból!

gyűjtsük közben is bátran!



Amiből tanultunk

Csapattagok pótlása – intézményen belül és a nemzetközi partnerség 
esetében

Felkészülni a nem várt dolgokra („senki nem számított a spanyol 
inkvizícióra”) 

COVID

Online vs. Offline

Újratervezés

Ne akarjunk mindent (egyszerre sem)!

A projektnek nincs vége a projekt lezárásánál, akkor kezdődik igazán!



Amire büszkék vagyunk az 
ISSUE projektből

Integrált jelentés: PRME riport készítés

Módszertani kézikönyv:  jó gyakorlatok, esetek 6 
országból, üzleti és oktatási szféra bevonásával 

21 napos kihívás: próbaképzés során 5 földrész 15+ 
egyeteméről 100+ résztvevő

Nyári egyetemi program: nemzetközi hallgatói kör és 
szakértők 6 országból 

Zöld Iroda koncepió: bevonás valamennyi egyetemi 
érintett köréből 

No Planet B szabadulójáték: koncepció a projekt 
költségből + építés az egyetem saját forrásából

 nemzetközi 
összehasonlíthatóság

 érintettek összekapcsolása

 szemléletformálás, mindennapi 
gyakorlatok, tippek

 a jövő vezetői generációjának 
fenntarthatóság melletti 
elköteleződése

 közös gondolkodás, mélyebb 
megértés

 intézményi elköteleződés



Mentsük meg a bolygót!

https://youtu.be/7yHX7uokEiU

https://youtu.be/7yHX7uokEiU


Csináljuk
együtt!

fenntarthatosag@
uni-bge.hu  

www.issue-project.eu

www.uni-bge.hu

http://www.issue-project.eu/
http://www.uni-bge.hu/

