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Miért lehet előnyös 
a  fenntartható fejlődés tréning?

KÖTELEZETTSÉGEK AZ EU ÉS A KORMÁNY FELÉ
• Segít megérteni az EU és a kormány fenntarthatósággal kapcsolatos céljait, 

irányelveit és követelményeit 
• Átláthatóbbá teszi, hogy a fenntarthatósági problémák miként hatnak az üzleti 

tevékenységre, illetve a vállalat tevékenysége miként hat a környezetre és a 
társadalomra  

• Felkészít az EU által előírt beszámolási kötelezettségekre, kötelező 
fenntarthatósági jelentésekre

TOVÁBBI ELŐNYÖK A VÁLLALKOZÁS HATÉKONYABB MŰKÖDÉSÉRE
• Újabb üzleti lehetőségek, támogatások
• Növekvő megbízhatóság, hiteles image építés
• Hatékonyabb alkalmazkodó képesség
• Erősebb pozíció a piacon
• A munkavállalók számára érthetőbbé teszi a cégvezetés célkitűzéseit 
• Összetartóbb csapatmunka, emberi készségek erősítése 
• Meghatározó szerep a globális problémamegoldásban



Tréning módszerek
1. Kártya alapú fenntarthatósági tréning módszer (2030 SDGs)

Ez az alap tréning módszer segít megérteni a fenntarthatósággal  
kapcsolatos célokat és gondolkodásmódot, fejleszti a csapatmunkát, a 
fenntarthatósághoz nélkülözhetetlen emberi készségeket és képességeket, 
és megtanít a fenntartható világ mélyebb értelmére. 

2. Mystery game
Interaktív módon értesülnek a résztvevők a valós világ jelenlegi gazdasági, 
társadalmi és környezeti problémáiról, s azok ok-okozati viszonyáról a 
fenntarthatóság szempontjából

3. Fenntarthatósági Stratégia Tréning 
Átláthatóbbá teszi, hogy a fenntarthatósági problémák miként hatnak az  
üzleti tevékenységre, illetve a szervezet tevékenysége miként hat a  
környezetre és a társadalomra. Segíti az adott szervezetre szabott
fenntarthatósági stratégia kidolgozását, támogatja a stratégia lebonyolítását.   
Felkészít az EU által előírt beszámolási kötelezettségekre, kötelező 
fenntarthatósági jelentésekre.



Fenntartható Fejlődési Célok

A Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals -
SDGs) az ENSZ országai által 2015-ben elfogadott 17 cél, amelyek a világ 

környezeti, társadalmi és gazdasági problémáira nyújtanak megoldást, hogy az 
összes ország részvételével 2030-ig egy fenntartható, nemzetközi 

együttműködésen alapuló világ valósuljon meg. 

A Fenntartható Fejlődési célok (SDGs)  sajátossága

• A világ jelenlegi problémáinak megoldására hivatottak
• Világ célok, a világ minden országa ez irányba halad
• Új üzleti lehetőségek, új támogatások a célok elérése érdekében
• Útmutató a jövő életviteléhez, a fenntartható jövőhöz





Fenntartható fejlődés tréning módszer
2030 SDGs

A fenntartható fejlődés tréning módszer egy többszereplős kártyaalapú tréning
módszer, amely a „valós világot” szimulálja 2030-ban. Ez a 2016-ban Japánban 
kidolgozott módszer erőteljes és hatásos oktatási módszerré vált a felkelő nap 
országában, amely kiterjedt médiavisszhangot váltott ki, és vállalati, kormányzati, 
oktatási és közösségi környezetben több mint 300 000 résztvevőt ért el.

Lehetséges résztvevői létszám: 5～50 fő Időtartam: 90+60 perc



2030 SDGs kártyamódszerből 
adódó előnyök

A résztvevők
• Megértik a fenntartható fejlődési célokat, s azt, hogy miért van szükség rájuk
• Megtalálják az új lehetőségeket a célok által
• Ötleteket kapnak az életvitelhez, gazdasági tevékenységhez
• Megbizonyosodnak róla, hogy képesek változtatni, olyan világot teremteni, 

amilyet szeretnének
• Megtanulják az együttműködésen alapuló csapatmunkát
• Fejlesztik a fenntarthatósághoz nélkülözhetetlen emberi készségeket és 

képességeket



Referencia – Eredmények 1.
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tréningek

 Shiga Daihatsu Motor Sales Co. Ltd 
A vállalat vezetősége SDGs vezetőket nevezett ki a munkavállalók közül, 
akikkel megfogalmaztuk a cég misszióját, s akik feladata az összes cél 
érdekében megtett vállalások autószalonokra való leosztása és koordinálása 
volt. A vállalások végrehajtása a szalonok feladata, ezen tevékenységeket 
tanácsadóként véleményeztem. 

 Coop Shiga
A tréning után mind a Coop elnöke, mind pedig a vezetőségi tagok egyéni és 
közösségi vállalásokat fogalmaztak meg. Az elnök megbizonyosodott az idő 
fontosságáról, és a női vezetők döntéshozatalba való intenzívebb bevonásáról. 

 Országgyűlési képviselő tréning Kusatsu city
A képviselők belefoglalták programjukba a fenntartható fejlődési célokat.

 Kusatsu város önkormányzata, valamint nemzetközi egyesülete
A munkavállalók jobban és mélyebben megértették a fenntartható 
gondolkodásmódot és a gazdaság-környezet-társadalom egyensúlyának 
városra vonatkozó szükségességét.  

 JCI (Junior Chamber International, Inc.) Moriyama city, Otsu city
 Cserkész Egyesület Shiga



Referencia – Eredmények 2.
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tréningek

 Klímaváltozással kapcsolatos oktatási intézmény (Shiga prefektúra)
A tréninget továbbképzésként alkalmazták az intézményben, hogy megértsék 
az ENSZ célkitűzéseit és felhasználják a további oktatási tevékenységekhez.

 Általános iskola, Junior középiskola, középiskola (Osaka, Nara, Kyoto, Nagoya) 
A kártyajáték arra szolgált a tanulók számára, hogy megalapozza a 
fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos ismereteket és gondolkodásmódot.
A narai középiskolában 3 alkalmas oktatást alkalmaztam, mely során a diákok 
csapatban dolgozva mérlegelték a jelenlegi problémákat és a lehetőségeket, 
majd prezentálták vállalásaikat a célok megvalósulása érdekében. 

 Horse Community Ritto város
A nyugdíjazott versenylovakat megmentő közösség elsajátította a 
fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodásmódot, hogy így még több lovat 
mentsenek meg és tegyék őket a társadalom értékes és megbecsült 
élőlényeivé. 

 Ritto város helyi környezetvédelmi bizottsága
A tréninget továbbképzésként alkalmazták, hogy mélyebben megértsék az 
ENSZ célkitűzéseit és felhasználják a további városi tevékenységekhez.

 Egyéb vállalati tréning
(Sky Planning autókereskedő, Kinki Kankyouhozen Co. Ltd hulladékfeldolgozó vállalat)



Referencia – Eredmények 3.
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tréningek
 Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum

2019. április    Magyarországon elsőként tapasztalták meg a diákok a 
fenntarthatósági kártyamódszert.

 EIPA Hungary Kft.  Ajka, 2022. december     
évvégi záró rendezvény, csapatépitő tréning

 Karate szervezet Tapolca,  2022. december     
fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodásmód megértése

 Ajkai önkormányzat és Ajkai Szó munkatársai, 2023. január
szakmai továbbképzés

 Mesevár Óvoda  Balatonföldvár, 2023. január
óvodai dolgozók csapatépitő és fenntarthatósági oktatással kapcsolatos tréningje



BARA ばら
a Fenntartható Világért

csapata



Kövesdi Anikó Barbara

Szülővárosom Tapolca.
13 éves korom óta karatézom, s Japán-szeretetem később két japán egyetem ösztöndíjának

megnyeréséhez is vezetett. Japánban eltöltött éveim alatt a magyar és japán életvitel kirívó 
különbsége és egy, a világ problémáira rámutató japán szaktekintéllyel való találkozás 
olyannyira hatással volt rám, hogy úgy döntöttem, életcélom lesz ezen problémák megoldása, 
és egy jobb világ létrejöttének elősegítése. Marketing-menedzsment tanulmányaim során az
ökomarketing és a fenntartható fejlődés alapjait is elsajátítottam. 

Lediplomázva, férjemmel együtt Japán legnagyobb tava mellé költöztünk, ahol én egy
hulladékújrahasznosító cég környezetvédelmi tevékenységének lebonyolításáért feleltem, 
férjem pedig mezőgazdász lett. 2010-ben több motivált vállalkozóval együtt megalapítottuk a 
környezetvédelmi oktatással foglalkozó nonprofit szervezetünket, az Ekora-t (Lab for 
Sustainable Society) 

Többek között kreatív workshopok, különböző öko rendezvények, vállalati tréningek, japán 
tradícionális túrák szervezése által segítettük a fenntarthatóság felé változni vágyó családokat, 
vállalatokat, egyéb szervezeteket.

Szervezetem újrahasznosítható hulladékgyüjtő programjának keretében összesen több, mint 
1.300.000yent (kb. 3.700.000Ft) adományoztunk Japán legnagyobb tava védelmére. 

12 év Japánban való fenntarthatósági tevékenységemet Magyarországon folytatom tovább. 

SDGs Fenntartható Fejlődési tanácsadó, 
tréning facilitátor

Tréner: 



Varga Barbara

Szülővárosom Tapolca, gyermekkoromat Sümegen töltöttem. 
10 éves korom óta karatézom, mára két karate stílus fekete öves 

mestere vagyok. A küzdősportban elsajátított alázat, kitartás, céltudatos 
tenniakarás az egész életemre hatással bír. A természet iránti szeretetem 
kiskoromtól meghatározó, mely a tanulmányaimban is döntően befolyásolt. 

Etológusnak készültem, de végül a kőszegi gimnázium biológia tagozata után a Veszprémi 
Egyetemen, gazdasági agrármérnöki szakon, vidékfejlesztés és szaktanácsadás szakirányon 
végeztem. Egyetemi tanulmányaim után az élet Budapestre sodort, ahol minőségbiztosítási és 
gazdasági területeken dolgoztam, ezért elvégeztem a mérlegképes könyvelő képzést. 

Kislányom születése után az önkormányzati szférában tevékenykedtem, majd 2015-től hét 
éven keresztül az Országgyűlésben dolgoztam szakértőként.

A 2022-es évben elérkezettnek láttam az időt, hogy a 12 év versenyszférában, 
önkormányzatiságban, törvényhozásban szerzett tapasztalataimat a saját céljaim elérésében 
is kamatoztassam. A célom pedig összhangban van azzal a 30 évvel ezelőtti szőke kislánnyal, 
aki egy élhető világ megőrzéséről álmodott, mely álmok mára tettekké váltak és a 11 éves 
kislányom, illetve az ő generációjának a jövőjéről, a fenntartható világról szólnak. 

Ennek első lépése, hogy tanulmányaimat a fenntartható fejlődési szakember képzésen 
folytatom és a Parlament Fenntartható fejlődési bizottságának munkájában veszek részt, hogy 
ezáltal is hozzájáruljak a fenntarthatósági tréningek sikerességéhez. 

SDGs marketing menedzser



EKORA 
- Laboratory for Sustainable Society -

Alapítva 2010-ben Japán, Shiga prefektúrában

Misszió: mindenki számára fenntartható, élhető és örömmel teli világ 
megvalósítása

Tevékenység: 
• Újrahasznosítható hulladék gyűjtése, eladásából származó bevétel felének 

eladományozása környezetvédelemre (2010-től 2021-ig összesen 
1,320,133 yen) 

• Környezetvédelmi oktatás gyermekek, családok részére
• Fenntarthatósági tréningek lebonyolítása vállalatok, szervezetek, állami 

intézmények részére
• Előadások, workshopok szervezése öko témában
• Ökokörök szervezése felnőtteknek
• Fenntarthatósági túrák vezetése Japán tradicionális régióiban
• Cserebere piac szervezése


