
                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás? 

1.1. A CSR az Európai Unión belül 

 
Rövid összefoglalás 
 
A Vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility – 
CSR) egy vállalat fenntartható kezeléssel kapcsolatos, gazdasági, ökológiai és 
társadalmi szempontú általános felelősségét írja le. A vállalatok és piacok 
sokasága a fogalom különböző értelmezéséhez vezet. Általános útmutatóként a 
Vállalati társadalmi felelősségvállalást az Európai Tanács a következőképpen 
határozza meg:   
 
„A Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) alapvető fogalom, amelyet azért 
alakítottak ki, hogy segítsen a vállalatoknak a társadalmi és ökológiai 
kérdéseket vállalati tevékenységeikbe és az érdekelt felekkel való viszonyukba 
integrálni.”  
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 Az Európai Bizottság CSR meghatározásának elsajátítása  

 Legyen képes a CSR-menedzsment fogalmának egyértelmű bemutatására 
 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
2001-ben az Európai Bizottság Zöld könyvet adott ki a CSR-ről „European framework 
conditions for corporate social responsibility (CSR)“ (A vállalati társadalmi 
felelősségvállalás európai keretfeltételei) címen. A CSR itt található meghatározása 
elfogadottá vált a gazdasági, társadalmi és politikai eszmecserékben. A 
meghatározás a következő: „A Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) alapvető 
fogalom, amely segít a vállalatoknak önkéntesen integrálni társadalmi és ökológiai 
kérdéseket vállalati tevékenységeikbe és az érdekelt felekkel való viszonyukba." 
 
A CSR ezen meghatározása vállalatok felelősségét három fenntarthatósági pillérre 
helyezi (1.) Gazdaság/"Profit", (2.) Szociális ügyek / "Emberek" és (3.) Környezet / 
"Bolygó" (az ún. hármas kiindulási pont). Könnyen értelmezhető háromszög hozható 
létre, amelynek a csúcsai az „Emberek/Bolygó/Profit” hármas (lásd az ábrát). Ez a 
háromszög szimbolizálhatja a vállalatok számára a gazdaságra, szociális ügyekre és 
a környezetre mért hatásokat. A CSR-menedzsment úgy integrálja a vállalati 
célkitűzésekbe a szociális és ökológiai célokat, hogy a gazdasági siker kombinálható 
legyen a társadalmi és környezeti előnyökkel (ún. kölcsönösen előnyös (win-win)) 
helyzet. 
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ETHICAL – ETIKUS 

COMMUNITY – KÖZÖSSÉG 

PROSPERITY – JÓLÉT 

ENVIRONMENT – KÖRNYEZET 

ECONOMY – GAZDASÁG 

SUSTAINABLE – FENNTARTHATÓ 

PROFITABLE – NYERESÉGES 

 
Az Európai Bizottság CSR meghatározásának döntő eleme a fogalom önkéntessége. 
Kiemeli a CSR alkalmazásának előnyeit és hátrányait: Egyrészt, az önkéntesség 
alapelve kihangsúlyozza, hogy a CSR-nek felül kell teljesítenie a törvényi előírások 
betartását. Így a CSR további társadalmi és gazdasági előnyt tesz lehetővé. 
Továbbá, előnyös, ha a vállalatok maguk dönthetik el, hogy a törvényi előírások 
betartásán túl hogyan hozható létre egy jobb társadalmi és gazdasági környezet. 
Ezáltal a vállalatok a CSR-re szorosan a fő üzleti tevékenységük alapján 
összpontosíthatnak, és egyedi stratégiát dolgozhatnak ki.  Másrészről azonban a 
CSR azzal a bírálattal illethető, hogy üres frázis vagy a közönségkapcsolatok „zöldre 
mosása”, mivel az önkéntes jelleg miatt nincs törvényi kötelezettség a CSR 
betartására. 
 
Az EU meghatározás további jellemzője az, hogy a vállalati tevékenységbe integrált 
CSR nem összpontosít arra, hogy a generált profitot milyen mértékben használják fel 
a társadalmi vagy ökológiai szempontból lényeges célokra. Tulajdonképpen az 
integrált CSR azt jelenti, hogy az összes profitlétrehozásra képes folyamat 
társadalmilag és ökológiailag fenntartható. Ennek következtében a CSR a termékek 
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és szolgáltatások teljes életciklusára vonatkozhat (pl. termékfejlesztés, 
értékhozzáadási lánc, élettartam és újrahasznosítás). Kellie McElhaney, a Kaliforniai 
Egyetem Felelős Üzleti Központ tanszékének vezetője jól megragadja ennek a 
lényegét: „A CSR nem arról szól, hogy hogyan költöd el a megtermelt pénzt. Arról 
szól, hogy hogyan termeled meg azt a pénzt, amit elköltesz”.  
 
Továbbá a hiteles és fenntartható CSR fogalma az összes funkcióra kiterjed a 
vállalaton belül. Annak érdekében, hogy mindezt ne költséghez kapcsolódó 
kiadásként, hanem inkább a helyesbítési folyamatba történő befektetésként jelenjen 
meg, amely összehasonlítható például a minőségbiztosításra fordított 
befektetésekkel, a részvényesek (vagyis a vállalatban érdekelt felek) kulcsszerepet 
töltenek be: A CSR-stratégia folyamatában az érdekelt felekkel folytatott 
szisztematikusan kezelt párbeszéd aktiválja az összes, a vállalat mozgásterére 
(potenciálisan) tényleges hatással bíró  csoportot és részvényest.  
 

 
További információk és források 
 
„Zöld könyv - Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility” 
 
Európai Bizottság, Brüsszel, 18-07-2001, KOM (2001) 366 

 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf 
 
 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf
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Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás? 

1.2. Meghatározások és fogalomosztályozások a CSR területén 

 
Rövid összefoglalás 
 
A vállalati gyakorlatban valamint a tudományos és szociopolitikai 
tárgyalásokban az önkéntes vállalati felelősségvállalást és elkötelezettséget 
különböző fogalmak alatt tárgyalják.  A leggyakrabban használt fogalmak a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility - CSR), 
vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR), a vállalati felelősségvállalás 
(Corporate Responsibility - CR) és a felelős vállalati polgár (Corporate 
Citizenship - CC).  
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 Az önkéntes vállalati felelősséghez és elkötelezettséghez kapcsolódó 
különböző módon használt fogalmak átfogó ismeretének kifejlesztése 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A társadalmi felelősségvállalás világszerte egyre jobban terjed, és számos új 
fogalommal és elnevezéssel illetik, mint például vállalati társadalmi felelősségvállalás 
(CSR), felelős vállalati polgár (CC) és vállalati felelősségvállalás (CR).  Mivel nem 
létezik a vállalati társadalmi felelősségvállalás egységes meghatározása, a 
témakörhöz kapcsolódó fogalmak a vállalati gyakorlatban és a tudományos és 
politikai környezetben is történelmileg és politikailag meghatározottak, és az adott 
regionális vagy nemzeti értelmezésnek, valamint a törvényi kereteknek és vállalati 
célkitűzéseknek megfelelően változnak. 
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalás és a civil elkötelezettség eszméje főleg a 
viszonylagosan kevés jóléti állami intézménnyel rendelkező liberális  
piacgazdaságokon alapul. Ezzel szemben az állami szerep, a kollektív szerződés 
vagy a vállalati szerkezet, a vállalati felelősségvállalás és civil elkötelezettség más 
értelmezéséhez vezet az Európában túlnyomórészt uralkodó szociális 
piacgazdaságok vagy jóléti államok esetén.  
 
A CSR, CR és CC következő meghatározásai a Német Szövetségi Kormány CSR-
fóruma által kiadott, vállalati felelősségvállaláshoz kapcsolódó szójegyzékből 
származnak, és szemléltetik a fogalmi osztályozásokban rejlő különbségeket és 
átfedéseket.   
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Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) 
 
A Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) olyan vállalatokra és egyéb 
szervezetekre és intézményekre vonatkozik, amelyek a törvényi kötelezettségeiken 
túl önkéntesen elfogadják a társadalmi felelősségvállalást. Az Európai Unió a CSR-t 
olyan rendszerként határozza meg, amely „önkéntes alapon segít a vállalatoknak 
tevékenységeikbe és az érdekelt felekkel való viszonyukba integrálni a társadalmi és 
ökológiai kérdéseket.” A CSR nem váltja le a politikai tevékenységeket és a 
törvényeket. A CSR azonban felkínálja a lehetőséget további társadalmi célok 
követéséhez és szabványok felállításához. 
 
Vállalati felelősségvállalás (CR) 
 

A vállalati felelősségvállalás (CR) meghatározza egy vállalat felelősségérzetét abban 
az esetben, amikor az üzleti tevékenysége kihatással van a társadalomra, az 
alkalmazottakra, a környezetre és a gazdasági légkörre.  A folyamatban a vállalati 
felelősségvállalás olyan vállalati filozófiát jelent, amely az átláthatóságra, az etikus 
magatartásra és az érdekelt felek tiszteletére összpontosít. A fogalom a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás (CSR), a vállalati felelősségvállalás (CR)  és a felelős 
vállalati polgárság (CC) témaköreit foglalja magában. A CR és a CSR fogalmak 
gyakran szinonimaként használatosak, a CR fogalma azonban lényegesen 
szélesebb körű a CSR-nél. A CSR fogalma erőteljesebben összpontosít a vállalatok 
ökológiai és társadalmi kihívásaira, így a fenntarthatóságnak a három dimenziója 
közül csak kettőre figyel. Míg a CSR egy vállalat nyereségére mint a felelősségteljes 
vállalati cselekvés keretfeltételre tekint, a CR fogalma kifejezetten integrálja a 
fenntarthatóság gazdasági dimenzióját. A CR egyik alapköve a párbeszéd 
kezdeményezése a fontos érdekelt felekkel. Ez magában foglal például vásárlókat, 
alkalmazottakat, befektetőket, beszállítókat, az állami és a nem kormányzati 
szervezeteket.  
 
Vállalati társadalmi elkötelezettség (Felelős vállalati polgár/CC) 
 
A vállalati társadalmi elkötelezettség egy vállalat által a közösség számára 
kezdeményezett önkéntes, nonprofit befektetéseket jelenti. Ebből a célból a vállalat 
például pénzt vagy termékeket biztosít, illetve rendelkezésre bocsátja alkalmazottai 
szaktudását és munkaerejét.  Az elkötelezettség számos eszközzel valósítható meg, 
mint adományok és támogatás, vállalati önkéntesség és a köz- és magánszféra 
közötti együttműködés. A hitelesség érdekében az elkötelezettséget a vállalatok 
fenntarthatósági stratégiájába kell integrálni, és az elkötelezettségnek közeli 
kapcsolatban kell lennie a vezető üzletági követelményekkel vagy a fő szakiránnyal.  
A társadalmi elkötelezettség előnyöket jelent mind a társadalom, mind a vállalat 
számára, amely ún. kölcsönösen előnyös (win-win) helyzetet eredményez. 
 
 
 
 

http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6162/begriffsseite__n-s.html#entry29
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6162/begriffsseite__n-s.html#entry30
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6164/begriffsseite__t-z.html#entry1
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6162/begriffsseite__n-s.html#entry29
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6156/begriffsseite__a-c.html#entry32
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6156/begriffsseite__a-c.html#entry32
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6156/begriffsseite__a-c.html#entry32
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6156/begriffsseite__a-c.html#entry21
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6156/begriffsseite__a-c.html#entry21
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6156/begriffsseite__a-c.html#entry32
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6156/begriffsseite__a-c.html#entry32
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6156/begriffsseite__a-c.html#entry32
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6162/begriffsseite__n-s.html#entry0
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6156/begriffsseite__a-c.html#entry32
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6162/begriffsseite__n-s.html#entry0
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6162/begriffsseite__n-s.html#entry29
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6160/begriffsseite__g-m.html#entry27
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6162/begriffsseite__n-s.html#entry4
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6162/begriffsseite__n-s.html#entry4
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6162/begriffsseite__n-s.html#entry26
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6162/begriffsseite__n-s.html#entry27
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6156/begriffsseite__a-c.html#entry29
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6162/begriffsseite__n-s.html#entry11
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6162/begriffsseite__n-s.html#entry11
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/6162/begriffsseite__n-s.html#entry0


                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

Következtetés: 
 
Az önkéntes vállalati felelősségvállalás és elkötelezettség tárgyalása során nem 
vonhatók le általánosan érvényes következtetések a fogalmi osztályozásokkal 
kapcsolatosan. Valójában az ehhez a témakörhöz kapcsolódó alapfogalmak és 
vezetői megközelítések közeli vizsgálata vezet a fogalmak bővüléséhez. Az olyan 
fogalmak, mint a fenntartható gazdálkodás, értékalapú gazdálkodás és 
felelősségteljes vállalati gazdálkodás olyan átfogó megközelítéseket is 
képviselhetnek, amelyek CSR-ként és CC-ként is definiálhatóak.   
 
Széles körben elterjedt az a megközelítés, hogy a felelős vállalati polgár (CC) a CSR 
azon részleges szempontja, amely a külső dimenziót a társadalomra mért pozitív 
vállalati hatás jelentésén belül értelmezi. Az adott helyzettől függően azonban a CSR 
és a CC fogalmak felcserélhetősége azzal a magyarázattal indokolható, hogy a 
felelős vállalati polgár (CC) fogalma sokkal inkább hozzáférhető, és könnyebben 
elterjeszthető az üzleti világban. 
 
 
1.2. Feladat (hozzávetőlegesen 15 perc) 
 
Rendelje az alábbi vállalati tevékenységeket a CSR, CR vagy CC fogalmakhoz. 
Többszörös kijelölés lehetséges. Ismertesse és indokolja meg a választást.   
 
A "CSR Hochbau" építővállalat …  
 

A) 10.000 eurót adományoz egy olyan község bölcsődéjének, ahol a vállalat 
nemrég egy jelentős lakóparkfejlesztési projektben vett részt.   Az apartmanok 
értékesítése nehézkesen halad.  
 

B) pályázik az „idősek saját lakókörnyezetben való életvitelének segítése” 
kiírásra és bemutató öröklakás létrehozását tervezi egy gyógyintézet exkluzív, 
magas színvonalú szegmensében. Erre jelentős igény merül fel a nagyobb 
csoportok részéről. 

  
C) rugalmas munkaidőt vezet be az irodai dolgozók számára. 

  
D) megbíz egy híres külföldi művészt azzal a feladattal, hogy készítsen egy 

szobrot az újonnan épített irodaépület külső környezetébe. 
 

E) kiválasztott építészeti projektekből CSR-kiadványt állít össze, hogy 
kihangsúlyozza a bizonyos projektek során alkalmazott környezetvédelmi 
építészeti eljárásokat.   
 

F) a sajtó részrehajlással kapcsolatos vádjaira azzal válaszol, hogy bemutat egy 
jelentősebb építési projektet, ahol az alkalmazottak számára etikai kódex volt 
érvényben.  
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További információk és források 
 

A Német Szövetségi Kormány CSR-fóruma  
 
http://www.csr-in-deutschland.de (német nyelvű weboldal)  
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/4420/startseite.html 
(angol nyelvű weboldal) 
 
 
Gerd Mutz: CSR und CC – Gesellschaftliche Regulierung und Steuerung. Ein Essay 
Münchner Institut für Sozialwissenschaften  

http://www.socialscience.de 

 

European Agency for Safety and Health at Work  
 
http://osha.europa.eu/hu/topics/business-old/csr/index_html  
 
 
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat 
(Hungarian CSR definition) 
 
http://www.mobilitas.hu/csr 
 

 

http://www.csr-in-deutschland.de/
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/4420/startseite.html
http://www.socialscience.de/
http://osha.europa.eu/hu/topics/business-old/csr/index_html
http://www.mobilitas.hu/csr
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Mi a vállalati társadalmi felelősségvállalás? 

1.3. Szociális vállalkozási készség és szociális vállalkozás 

 
Rövid összefoglalás 
 
A szociális vállalkozók célja újító vállalkozási megoldások azonosítása és 
alkalmazása a sürgős társadalmi problémákra.  A szociális vállalkozás által 
végzett tevékenység tartalma és célja szigorúan nonprofit jellegű. A 
hagyományos vállalatok profitorientáltságával összehasonlítva ez a 
legfontosabb különbség. 
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR és a szociális vállalkozás különbségeinek, kapcsolódási pontjainak és 
lehetőségeinek kihangsúlyozása. 

 A szociális vállalkozás és a szociális vállalat fogalmának, mint a CSR területén 
elérhető szakmai fejlődési távlatnak a végiggondolása. 
 

 
CSR tanulási tartalmak 
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalásról (CSR-ről) folytatott vitában a szociális 
vállalkozások és szociális vállalatok rendszeresen összekapcsolódó és részben 
egymásnak ellentmondó fogalmakként jelennek meg. A CSR a felelősségteljes 
vállalati vezetést nyereséges üzleti modellként mutatja be, amely másodlagos 
megoldást nyújt a szociális problémákra. Ezzel szemben a szociális vállalkozás és a 
szociális vállalat elsődleges célja az, hogy megoldásokat találjon a vállalati, ökológiai 
és társadalmi problémákra. 
 
Ennek következtében a szociális vállalkozás a társadalom fenntartható, újításokon és 
pragmatizmuson keresztül megvalósítható jelentős pozitív változása melletti 
elkötelezettségként írja le a vállalati tevékenységet. A lehetséges cselekvési területek 
magukban foglalják az oktatást, a környezetvédelmet, a szegénység leküzdését és 
az emberi jogokat. Mivel a nyereségszerzés ötlete a szociális vállalkozásokban 
hagyományosan háttérbe szorul, az együttműködés, adományozás, felajánlás vagy a 
bevétel alapú finanszírozási modell a megfelelő társadalmi célokra összpontosít. A 
jövedelemszerzés útja erőteljesen függ attól a tényezőtől, hogy a témakörhöz 
kapcsolódó kérdéshez rendelkezésre áll-e a fizetőképes vásárlóerő, vagyis piac. 
 
A szociális vállalat a gazdasági és (fejlesztési) politikai menetrendben felfele ívelő 
tendenciát mutat a 2007-es Nobel-békedíjnak köszönhetően: Muhammad Yunus 
bangladesi közgazdász, kapta meg a díjat a „szegények legszegényebbjei” mikro-

http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialer_Wandel
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visszatérítési rendszeréért. Megalapítása óta a Grameen Bank (fordításban: Községi 
Bank) olyan lakossági csoport felé fordult, amelyet a kereskedelmi hitelintézetek 
hitelképtelennek ítéltek meg.  Mindeközben a Grameen Bank a kontinens egyik 
legsikeresebb bankja lett, és szociális vállalati családdá vált, amely például a 
szegények kommunikációs technológiákhoz, oktatáshoz és egészséges 
élelmiszerhez való hozzáférésének hiányával foglalkozik. 
 
Közben Muhammad Yunus és más szervezetek a vállalati, CSR-gazdálkodás 
szempontjából releváns szövetkezeti lehetőséget hoztak létre: szociális vállalkozások 
közös vállalkozása kereskedelmi vállalatokkal. Ebben a típusú szervezetben a 
szociális vállalkozás és a vállalati CSR-stratégia minden szándék és célkitűzés 
tekintetében együttműködik. A társadalmi és gazdasági érték egyidejűleg létrejön, 
mert a szociális vállalkozások és a hagyományos vállalatok vezetősége váltja 
egymást, és rendelkezésre bocsátja szakértelmét. A vállalatok számára ez például a 
termékeiket és a finanszírozást foglalja magában, míg a szociális vállalkozások 
rendelkeznek értékesítési hálózattal, valamint a vásárlókkal és a számukra leginkább 
megfelelő finanszírozási modellekkel kapcsolatos információval.  Ezekre a szövetség 
típusokra, különösen a szegények legszegényebbjei tekintetében, a Danone és a 
Grameen Bank közös vállalkozása, "a piramispiac alapja (BoP)" hozható fel 
példaként.  

Az Ashoka az első és legnagyobb olyan nemzetközi szervezet, amely támogatja a 
szociális vállalkozásokat. 1980 óta a szervezet megközelítőleg kétezer személyt 
támogatott (ösztöndíjasként), több mint hetven országban. Idővel közülük sokan 
sikerrel nyereséges vállalatokká fejlesztették projektjeiket, a nyereséget azonban 
visszaforgatják a szociális cél elérése érdekében. Mások adományoktól és 
alapítványoktól függenek, mert olyan területeken tevékenykednek, ahol lehetetlen 
szabadpiaci pénzügyi nyereséget elérni. Muhammad Yunus a szervezet 
legismertebb támogatója. 

 
Esetpélda (a vállalat által biztosított példa alapján)  

 

"Grameen Danone Foods - Social Business Enterprise" – ez a neve a Danone és a 
Grameen Bank közös vállalkozásának, amellyel a Danone vállalat új utakat jár be 
Bangladesben. Ez egy szociális vállalkozás: nem a profitlétrehozásra összpontosít, 
hanem arra a társadalmi elkötelezettségre, amely a Harmadik Világban fennálló 
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szegénység elleni küzdelmet jelenti. A létrejött bevételt újból befektetik a vállalatba. 
Legfeljebb egy százalékos osztalék engedélyezett. 

A Danone itt a "Schokti Doi" joghurtot gyártja, amely helyi üzemekben, helyi 
gazdáktól származó tejet felhasználva készül. A tejet rögzített áron vásárolják fel, és 
ingyenes állatorvosi szolgálat gondoskodik az állatok egészségéről, és ennek 
eredményeként a tej minőségéről. A joghurtot a „Grameen hölgyek” értékesítik. 
Hűtőtáskával a vállukon, lakásról-lakásra járva, poharanként 6 centért értékesítik a 
terméket. Ez megfelel a helyi fogyasztási szintnek. A Grameen hölgyek minden 
egyes értékesített pohár után kapnak egy kis összeget, amely biztosítja számukra a 
megélhetést. 

A joghurt A-vitaminnal, cinkkel és jóddal dúsított, speciálisan a gyakran alultáplált 
bangladesi gyermekek szükségleteihez készült. Egy 80 grammos joghurt egy 
gyermek napi A-vitamin, cink- és jódbevitelének harminc százalékát fedezi. A 
terméket a Danone „Biztosítsuk élelmiszerrel a lehető legtöbb embernek az 
egészséges életvitelt” vállalati víziójának megfelelően fejlesztették ki. 

A projekt 2006-ban nagy sikert aratott. Eddig egy új üzem megnyitására is sor került 
Bograban, ahol naponta csaknem 10.000 pohár joghurt készül, és 50 embernek 
biztosít munkahelyet. További gyártóüzemek létrehozását is tervezik, 2016-ig 50 
üzem megnyitása szerepel a tervekben. A joghurtot regionális helyi üzemekben 
fogják gyártani, hogy megtakarítsák az országon belüli drága, magas energiaigényű 
hűtött szállítás költségeit. 

A helyiek tejtermelésének elősegítése, valamint a „Grameen hölgyként” történő 
munkavégzés lehetőségének biztosítása érdekében a Grameen Bank mikrohiteleket 
biztosít, amelyek összege átlagosan havi 30-40 euró. Ez lehetővé teszi a gazdák 
számára tejelő tehenek megvásárlását, valamint hűtőszekrények beszerzését, 
amelyben a tejet tárolhatják a gyárba történő szállítás előtt.  A hitel a Grameen 
hölgyeknek olyan indítófinanszírozást jelent, amelynek segítségével például 
feltölthetik az első hűtőtáskájukat. Ezzel a közös vállalkozás munkahelyeket teremt, 
támogatja a mezőgazdasági ágazatot, miközben élelmiszerforrást is biztosít a helyiek 
számára. 

A további üzemek építésének befektetési összege a „Danone közösségek" 
befektetési alapján kerül begyűjtésre. A világon bárkinek lehetősége nyílik 
befektetésével részt venni a projektben. 

 
További információk és források 
 
Az Ashoka szociális vállalkozások népszerűsítését megcélzó nemzetközi weboldala  
 
http://www.ashoka.org/international 
 

http://www.ashoka.org/international
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Például: Grameen Danone Foods 
 
http://www.danone.com/en/what-s-new/focus-4.html 
 
 
Hungarian Social Business Tour 2010  
 
http://www.szocialisfejlesztes.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=214
&Itemid=1 
 
 

http://www.danone.com/en/what-s-new/focus-4.html
http://www.szocialisfejlesztes.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=1
http://www.szocialisfejlesztes.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=1
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Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás? 

1.4. Vállalati etika és értékalapú gazdálkodás 

 
Rövid összefoglalás 
 
A vállalati etika a kereskedelmi környezeten belüli etikai szabályokkal és 
alapelvekkel foglalkozik. A vállalati etika kifejezetten speciális helyzetekben 
fogalmazódik meg, amikor a vállalat tulajdonosai, vezetői és alkalmazottai 
bonyolult üzleti döntésekkel szembesülnek. Ez olyan alapterületeket érint, mint 
a valós könyvelés, az alkalmazottak jogainak tiszteletben tartása és az üzleti 
kapcsolatok során tanúsított tisztesség. A vállalati küldetési célok vagy 
magatartási és etikai kódexek létrehozásával a vállalati etikából vállalati 
társadalmi felelősségvállalási (CSR) és az értékalapú gazdálkodási rendszerrel 
kapcsolatos alapelvek származtathatók. 
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A vállalati etika és az értékalapú gazdálkodás fogalmainak megismerése 

 A CSR és az értékalapú gazdálkodás alapjait jelentő értékek és szabványok 
megvitatása 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Szokásos esetben a vállalati etika nem az etika indoklásával foglalkozik, hanem 
inkább az üzleti cselekvésekhez és kapcsolatokhoz kapcsolódó gyakorlati kérdések, 
problémák és kötelezettségek kiértékelésével. A vállalati etikával kapcsolatos 
döntések például akkor merülnek fel, ha az üzleti érdekek (amelyek gyakran az ún. 
inherens gazdasági szükségszerűségekkel állnak kapcsolatban) konfliktusba 
kerülnek a szereplők etikai magatartásával vagy személyes állásfoglalásával. 
 
Az értékek és a szabványok közötti különbségtétel elősegíti a vállalati etika 
megértését. Az értékek – általában egy csoport által, mint például egy vállalat 
alkalmazottai, érdekelt felei vagy a teljes társadalom és különböző kulturális körök – 
fontosnak, értékesnek vagy kívánatosnak tartott objektumok, spirituális vagy vallási 
szokások vagy célkitűzések.  Néhány példa ezekre a béke, szabadság, fejlődés, 
emberi jogok, tulajdon, szolidaritás, oktatás vagy tisztesség. 
 
A szabványok értékalapú elvárások. A szabványok alap tájékozódási iránymutatót 
jelentenek az egyén szociális és szakmai élete számára. Szabványra a következő 
egyszerű példa adható: „Vállalatunk vasárnap zárva tart" - a kapcsolódó értékek az 
alkalmazottak pihenése és egészsége lehet. 
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Az etika területén a deontológiai etika (pl. Immanuel Kant) és az utilitarizmus (pl. 
John Stuart Mill) kifejezetten fontos mozgalmakat jelentenek. 
 
A deontológiai etika azon alapul, hogy a "jó” örökkévaló, olyan valami, ami az emberi 
elmétől függetlenül létezik, ezért a legfontosabb a morális parancs felismerése. 
Például, ez a típusú etika soha nem igazolhatja a hazugságot, még akkor sem, ha 
morális motiváció rejlik mögötte. 
 
Ezzel szemben az utilitarizmus kifejezetten egy cselekvés következményeire 
összpontosít, és egy cselekvést akkor tekint morálisan jónak, ha hasznos. 
Amennyiben a jó következmények többet nyomnak a latban, mint a cselekvés 
potenciálisan rossz következményei, akkor az utilitarizmus értelmezésében a 
cselekvés megalapozott. Röviden, a „végső eredmény” az, ami fontos.  
 

A vállalatok képesek kifejezni a CSR és az értékalapú gazdálkodás alkalmazási 
körébe eső alapvető gazdasági, társadalmi és ökológiai vállalati értékeket. Gyakorlati 
elérési pontként használhatjuk a tudományosan az „Értéknégyzet” (Prof. Dr. Josef 
Wieland, Constance Egyetem) néven ismert struktúrát. Az „Értéknégyzet” a 
következőkre oszlik: 1. Teljesítmény értékek, 2. Kommunikációs értékek, 3. 
Együttműködési értékek és 4. Morális értékek  
 
1. Teljesítmény értékek: 

 Előnyök 

 Képesítés 

 Teljesítési szándék 

 Rugalmasság 

 Kreativitás 

 Újításra való összpontosítás 

 Minőség 
 
2. Kommunikációs értékek: 

 Tisztelet 

 Hovatartozás 

 Nyitottság 

 Átláthatóság  

 Kommunikáció 

 Kockázatfelvállalási szándék  
 
3. Együttműködési értékek: 

 Lojalitás 

 Csapatszellem 

 Konfliktuskezelési készségek 

 Nyitottság 

 Kommunikációra összpontosítás   
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4. Morális értékek: 

 Integritás 

 Korrektség 

 Őszinteség 

 Ragaszkodás a szerződéshez 

 Felelősségvállalás 
 
Az erre az alapra helyezett értékalapú gazdálkodás létrehozásához a vállalaton belül 
számos folyamati szint szükséges.  Szokásos esetben a vállalat azzal kezd, hogy 
központi értékeit kódex formájában határozza meg (1. kodifikálás), majd a következő 
lépésben alkalmazza azt a munkafolyamatokban (2. alkalmazás). Például ez 
magában foglalja a munkaszerződéseket vagy a munkaköri utasításokat, valamint a 
CSR-intézkedések kezelésének részletezését.  A 3. Rendszerezés és a 4. Szervezés 
rész a vállalaton belül a webalapú menedzsment végrehajtásához szükséges 
kezelési rendszerekkel és felelősségekkel foglalkozik. 
 
 
Gyakorlat 
 

 1.4. Ötletgyűjtés (brainstorming) (Értéknégyzet) 
 
Készítsék el az „Értéknégyzetet” az előadóteremben. Ehhez osszon szét négy, a 
következőképpen felcímkézett lapot:  
 
1. Teljesítmény értékek 
2. Kommunikációs értékek 
3. Együttműködési értékek 
4. Morális értékek 
 
Az „Értéknégyzetet" érintő ötletgyűjtés esetén válasszon ki egy CSR-intézkedést a 
jelen kivonat vállalati videoanyagából. Kérje meg a csoportot, hogy sorolja fel az 
"Értéknégyzeten" azokat az értékeket, amelyek a vállalaton belül alkalmazott CSR-
intézkedésekkel pozitív irányba befolyásolhatók. Hozzávetőlegesen 20 perc 
ötletgyűjtést követően beszélje meg a csoporttal az eredményeket. 
 
 

További információk és források 
 
European Business Ethics Network  
 
http://www.eben-net.org 
 
 
Business Ethics – The Magazine of Corporate Responsibility 
 
http://business-ethics.com 

http://www.eben-net.org/
http://business-ethics.com/
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Social Europe Journal: The Ethics of Capitalism, Volume 4, Issue 3, Summer 2009 
 
http://www.social-europe.eu 
 
 
Constance Institute for Value Management (Prof. Dr. Josef Wieland) 
 
English Version: http://www.htwg-konstanz.de/English.20.0.html 
German Version: http://www.htwg-konstanz.de 
 
 
Wolfgang Keck, Martina Schubert (editors): Training manual Corporate Social 
Responsibility, Vienna 2007.  
 
http://www.fofos.at 
 
 
Hungarian Business Leader Forum 
 
Working Group on Business Ethics  
 
http://www.hblf.org/hungarian/business-ethics-and-transparency-tg.html  
 
 
Hungarian news on corporate ethics 
 
http://www.uzletietika.hu/index.php 
  
 
More information on corporate ethics in Portugal: 
 
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/taking-
sustainability-further/portugal/index_en.htm 
 
 
Portuguese experts on corporate ethics:  
 
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Etica_Confianca_e_Redes_de_Valor_Jorge_
Rodrigues.pdf 
 
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Etica_Confianca_e_Redes_de_Valor_Hugo_
Pinto_Oikos_Inovaworks.pdf 
 
 
 
 

http://www.social-europe.eu/
http://www.htwg-konstanz.de/English.20.0.html
http://www.htwg-konstanz.de/
http://www.fofos.at/
http://www.hblf.org/hungarian/business-ethics-and-transparency-tg.html
http://www.uzletietika.hu/index.php
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/taking-sustainability-further/portugal/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/taking-sustainability-further/portugal/index_en.htm
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Etica_Confianca_e_Redes_de_Valor_Jorge_Rodrigues.pdf
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Etica_Confianca_e_Redes_de_Valor_Jorge_Rodrigues.pdf
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Etica_Confianca_e_Redes_de_Valor_Hugo_Pinto_Oikos_Inovaworks.pdf
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Etica_Confianca_e_Redes_de_Valor_Hugo_Pinto_Oikos_Inovaworks.pdf
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Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás? 

1.5. A CSR által érintett területek 

 
Rövid összefoglalás 
 
Az üzleti világ önmagában változatos. Ezért individualizálni kell a 
felelősségvállalást, elkötelezettséget és fenntarthatóságot érintő megfelelő 
perspektívákat és stratégiákat. A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) a 
vállalati stratégia részeként megerősíti a társadalmi és ökológiai felelősséget. 
Ezzel a CSR több, mint az elszigetelt cselekvések és programok puszta 
összesítése. A vállalaton belül a témakör olyan területeket fed le, mint a 
munkahely (CSR-video, DE), piac (CSR-video, HU), környezet (CSR-video, PT) 
és közösség (CSR-video, UK). 
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR által érintett főbb területek megismerése  

 CSR-témakörök megtárgyalása és a CSR megvalósulásával kapcsolatos nyitó 
kérdések megválaszolása 

 Ismertesse a költségekhez való viszonyulás változását a CSR előnyeihez 
képest (üzleti eset) 

 
 
CSR tanulási célkitűzések 
 
A CSR-tevékenységek hitelessége és fenntarthatósága azonnal kihívássá válik, 
amint a vállalati gondatlan magatartás, botrányok vagy válságok és katasztrófák 
miatti súlyos következmények a nyilvánosság elé kerülnek. Például, mit ér a vállalat 
számára egy segélyszervezetnek felkínált legújabb adomány, ha a vállalat nemrég 
súlyos környezeti károsodást okozott a saját működésében fennálló biztonsági 
hiányosságok miatt? 
 
Azok a vállalatok, akik PR-célokból a „CSR-témákat” csak „egy oldalról” és fő 
tevékenységüket érintően mindig „kívülről” közelítik meg, kockáztatják 
megbízhatóságukat és a róluk alkotott összképet. Ez azt jelenti, hogy a vállalati 
felelősségvállalás egyetlen szempontjától sem lehet eltekinteni, ha azt szeretnénk, 
hogy a CSR erős keretrendszere legyen a fenntarthatóság és a piaci siker 
megvalósításának.  
 
A CSR hatása egyaránt rendelkezik egy belső vállalati perspektívával, és a 
vásárlókkal, sajtóval és véleményformálókkal, valamint a közvéleménnyel és egyéb 
csoportokkal szemben egy külső perspektívával is. Összefoglalva, a CSR a 
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„cselekvő munkahely, piac, környezet és közösség méltányos” területeit foglalja 
magában, az alábbi ábrán látható módon.  
 

 
                       © LSI Group Global Consulting 

Corporate Social Responsibility - Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR)  

Consumers - Fogyasztók 

Shareholders – Részvényesek 

MARKETPLACE - PIAC 

Unions - Szakszervezetek 

Employees – Munkavállalók 

WORKPLACE – MUNKAHELY 

QUALITY OF MANAGEMENT – A VEZETÉS MINŐSÉGE 

Government – Kormányzat 

NGO’s - Civil szervezetek 

ENVIRONMENT – KÖRNYEZET 

Local communities – Helyi közösségek 

COMMUNITY – KÖZÖSSÉG 

IMPACT ON SOCIETY – TÁRSADALOMRA GYAKOROLT HATÁS 
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Ennek megfelelően a CSR átfogó megoldás a vállalati felelősségvállaláshoz minden 
olyan területen, amely gazdasági tevékenységgel jár, vagy ilyen tevékenységhez 
kapcsolódik. A CSR által érintett területek bemutatott áttekintése nem a teljesség 
igényével készült, hanem azzal a céllal, hogy előzetes betekintést nyújtson egy 
egyedi felelősségvállalási stratégiához. 
 
CSR a munkahelyen - példatémakörök 

 Alkalmazottak jogai  

 Rugalmas munkaidő, a család és a szakmai tevékenység közötti összhang, 
munka és magánélet egyensúlya 

 Oktatás és továbbképzés  

 Megkülönböztetésmentesség és egyenlő esélyek 

 Vállalati értékek és etikai magatartási kódexek kinyilvánítása  

 Egészségvédelem és foglalkoztatási biztonság 

 Tisztességes bér és munkavállalói részvétel  
 

Üzleti eset 
o Az egészségügyi és balesethez kapcsolódó távolmaradások 

csökkentése 
o Az alkalmazottak nagyobb mértékű azonosulása a vállalattal  
o Megnövekedett szándék a képzett alkalmazottak megszerzésére és 

megtartására 
o Teljesítménynövekedés az elismerés és az alkalmazottaknak nyújtott 

ösztönzések (incentívák) által 
o Alacsonyabb fluktuáció és kisebb humánerőforrás-beszerzési költségek 

 
 
CSR a piacon - példatémakörök 

 A termékek és szolgáltatások minősége és biztonsága  

 Fogyasztóvédelem és átfogó termékinformáció 

 Tisztességes árazás  

 Tisztességes együttműködés az üzleti partnerekkel és beszállítókkal 

 Társadalmi és ökológiai hivatkozást tartalmazó címkék 

 „Nemes ügyhöz kapcsolódó marketing” (CSR-program az értékesítések 
elősegítéséhez)  

 „Design mindenkinek”-megoldások, például a „hátrányos” vásárlói 
szegmensek számára 

 
Üzleti eset 
o Hosszú távú jó kapcsolat az üzleti partnerekkel 
o Magasabb vásárlói elégedettség és vásárlómegtartás  
o Új vásárlói csoportok és piaci szegmensek létrehozása  
o Sokkal hatékonyabb termelési szakaszok és erőforrás-hatékonyság 
o Díjak és árak a CSR területén, ha vannak ilyenek 
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A környezetvédelmi kérdésekhez kapcsolódó CSR - példatémakörök 

 Energiatakarékosság és környezetvédelem 

 Megújuló energiaforrások támogatása és használata 

 Újrahasznosítás és az erőforrások kizsákmányolásának csökkentése 

 A vállalati helyszínek által a környezetre gyakorolt negatív hatás 
minimalizálása 

 Környezeti minőségmenedzsment rendszerek 
 

Üzleti eset 
o Pénzmegtakarítások az erőforrás- és energiahatékonyságnak 

köszönhetően 
o A környezeti menedzsmentrendszereknek köszönhető ökológiai 

folyamat és termékújítások 
o A vállalatról alkotott összkép javítása a vállalat aktív hozzájárulásával a 

klímával kapcsolatos kérdésekhez 
  
 
CSR a közösségben - példatémakörök 

 Párbeszéd az érdekelt felekkel (a CSR által érintett összes területre 
kiterjedően)  

 Adományok és vállalati alapítványok  

 Az önkéntes munkavállalói elkötelezettség támogatása 

 Társadalmi szervezetek és üzemek felé tett megrendelés 

 Lobbizás társadalmi és vállalati kérdésekben  
 

Üzleti eset 
o Elfogadás és értékelés munkaadóként és a vállalati helyszínen 
o Megnövekedett vállalati esélyek a nyilvános- és magánszféra 

partnerség területén a szerződések és piaci modellek közbeszerzésen 
való elnyerésére 

o Az érintetlen környezetbe tett befektetések a fenntartható vállalati siker 
alapját jelentik 

 
 
Gyakorlat 

 

 1.3. csoportos megvitatás (nyitó kérdések)  
 
A CSR-témakört érintő következő kérdések a cselekvő munkahely, piac, környezet 
és közösség főbb területére vonatkoznak. Ezek egy egyénileg összeállított 
szemináriumprogram megnyitásához használhatók, vagy segítséget nyújthatnak a 
témakörhöz kapcsolódó főbb pontokon alapuló egyéni modulokhoz. A kérdések 
katalógusa nyitott csoportos megbeszéléshez készültek. 
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A CSR-rel kapcsolatos általános nyitó kérdések  
 

 Miért foglalkoznak a vállalatok a környezeti és társadalmi ügyekkel? 

 Milyen területeken vállalnak felelősséget a vállalatok? 

 Mi ösztönzi a CSR-elkötelezettségre az Ön vállalatát? 

 Mit szeretne, hol vállaljon kötelezettséget a vállalata? 

 Mely vállalatok mondhatók különösen sikeresnek a CSR 
megvalósításában? 

 Melyek azok a vállalatok, ahonnan soha nem venne át CSR-
mintákat, és miért? 

 Milyen jövőbeni CSR-céljai vannak a vállalatának? 
 
 
A munkahelyen alkalmazott CSR-rel kapcsolatos nyitó kérdések 
 

 Mi az első dolog, amelyet Ön mint alkalmazott megváltoztatna a vállalatnál? 
(Váltson nézőpontot, ha ez egy munkaadó csoport: Mi az első dolog, amelyet 
alkalmazottai…) 

 Miért javasolná a vállalatot, mint „jó munkaadót” a családjának és a 
barátainak? 

 Hogyan vesznek részt az alkalmazottak a fontos ügyeket érintő döntési 
folyamatokban? 

 Hogyan tervezi továbbfejleszteni képesítéseit és a hosszútávú szakmai 
lehetőségeit a vállalaton belül? 

 Ismeri a saját vállalatoknál vagy a külföldi beszállítóknál az alkalmazottak 
munkakörülményeit? Mi a véleménye ezekről? 

 A vállalaton belül elérhető etikus együttlétet szabályozza-e valamilyen fogalom 
vagy kódex? 

 Kivel lép kapcsolatba a vállalatnál nehéz helyzetekben vagy akkor, ha 
helyesbítéseket szeretne javasolni? 

 
 

A piaci CSR-rel kapcsolatos nyitó kérdések: 
 

 Mennyire jól ismeri a termékeinek ökológiai és társadalmi hatásait? 

 Hogyan győződik meg róla, hogy a vásárlói megfelelően, teljesen és érthetően 
értesülnek-e a termékekről és szolgáltatásokról? 

 Ismeri-e azt, hogy a beszállítói és üzleti partnerei – főleg a külföldiek – milyen 
ökológiai és társadalmi körülmények mellett dolgoznak? 

 A vállalata a beszállítók és az alvállalkozók számláit időben és tisztességesen 
rendezi? 

 Részt vesz a vállalata a CSR fejlesztésében, például az Ön iparágában a 
többi vállalat hálózatán belül? 

 A CSR-nek köszönhetően részesül-e a vállalata versenyelőnyökben vagy 
megnövekedett bevételben? 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

A környezetvédelmi témakörökhöz kapcsolódó CSR-t érintő nyitó kérdések 
 

 Feljegyzi-e a vállalat környezetre mért hatását, pl. az energiafogyasztást és a 
hulladékgenerálást? 

 Hogyan csökkentik a negatív környezeti hatásokat a vállalaton belül? 

 Új termékek vagy szolgáltatások fejlesztésekor figyelembe veszik-e a 
környezetre mért lehetséges hatásokat (pl. energiafogyasztás, életciklus, 
újrahasznosítás)? 

 Értesíti a vásárlókat, az üzleti partnereket és a helyi környezetet a vállalata 
által okozott környezeti hatásokról? Mik a reakciók és visszajelzések, és 
hogyan válaszol azokra? 

 
 
A közösségi CSR-rel kapcsolatos nyitó kérdések 
 

 A vállalat szemszögéből milyen problémákkal szembesül a közösség az Ön 
helyszínén?  

 Milyen fejlesztések vannak negatív vagy pozitív hatással a vállalatára, és mit 
tehet a vállalata ezzel kapcsolatosan? 

 Önt mint alkalmazottat bátorítják-e vagy támogatják-e abban, hogy részt 
vegyen a helyi közösségben?  

 Hogyan integrálható az alkalmazottak és a vállalat általános társadalmi 
elkötelezettsége a humán erőforrások fejlesztésébe és a vállalati 
koncepcióba? 

 Kommunikálja a vállalata a társadalmi elkötelezettséget az alkalmazottak, 
üzleti partnerek és a nyilvánosság felé? 

 Aktív párbeszédet folytat-e a vállalata a közösség és egyéb területek külső 
szakértőivel és érdekelt feleivel? 

 
 
További információk és források 
 
"Wertevolle Zukunft" alapítvány 
 
„Wie kann CSR in der Praxis umgesetzt werden?“ bemutató (2008) 
 
http://www.wertevolle-zukunft.de 
 
 

Presentation of Alternate Kft. – CSR Consulting in Hungary 
 
http://www.jointventure.hu/docs/teritesmentes/mifan.pdf (p. 5) 
 
 
 

http://www.wertevolle-zukunft.de/
http://www.jointventure.hu/docs/teritesmentes/mifan.pdf
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Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás? 

1.6. Keretfeltételek a CSR-hez egy vállalaton belül 

 
Rövid összefoglalás 
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) egy menedzsment stratégia. A 
célja az, hogy a vállalat a fő üzleti tevékenységét folyamatosan a 
vállalatspecifikus fenntarthatósági követelményeknek megfelelően végezze. 
Míg az adományok és a szponzorálás célja a profit szétosztása, a CSR ezzel 
szemben azt a kérdést célozza meg, hogy a vállalat sikere hogyan növelhető a 
társadalmi, ökológiai és vállalati elkötelezettséggel. Napjaink gazdasági 
gyakorlatában azonban számos vállalat továbbra is olyan területeken alkalmaz 
CSR-projekteket, ahol tényleges üzleti tevékenysége már megszűnt.  Annak 
ellenére, hogy ennek eredményeként jó szándékú CSR-projektek jönnek létre, 
hiányzik belőlük a CSR-stratégia, és nem sok közük van a vállalat fő üzleti 
tevékenységéhez. Kritikus esetekben a CSR kizárólag a közönségkapcsolati 
célok alárendeltje marad. Ebből kifolyólag az értéklétrehozási lehetőségek 
kihasználatlanok maradnak, és előbb vagy utóbb felmerül a „zöldre mosás” 
vádja.  
 

Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR és a fő üzleti tevékenység közötti kapcsolat megismerése és 
megbeszélése. 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Amíg a CSR-projektek nincsenek hatással a vállalat üzleti folyamataira, addig nem 
jelentik a fő üzleti tevékenység fenntartható újraszervezését. Az ilyen projektek 
figyelmen kívül hagyják a CSR-feltételeket. Az adományozás és a szponzorálás 
valóban dicséretes, viszont nem hozzák létre a felelősségteljes vállalati 
gazdálkodáshoz szükséges alapokat. Nem valósul meg a jövőbeli és a fenntartható 
vállalati siker CSR-en keresztül történő biztosításához szükséges stratégiai 
szemléletváltás.  Mindeközben a politikusok és a társadalom a fenntartható fejlődés 
szükségességét hangoztatják. Szerintük a vállalatok a társadalom részét képezik, és 
ez a magatartás a megfelelő vállalati felelősségvállaláshoz kapcsolódik. A vállalatok 
a fenntartható fejlődésért kialakított közös felelősségüket gazdasági céljaikkal úgy 
kapcsolhatják össze, hogy a vállalati mindennapok társadalmi és ökológiai 
követelményeit a CSR-en keresztül menedzselik.   
 
A CSR azt várja el a vállalatoktól, hogy hosszú távra összpontosító megközelítést 
alkalmazzanak. A minőségbiztosításhoz hasonlóan, ez az összpontosítás nem lehet 
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gyorsan elillanó, hanem egyértelműen a vállalathoz kell kötődnie. A CSR kifejezetten 
ösztönzi a fő üzleti tevékenység kutatási és termékfejlesztési területén végrehajtott 
újítást és hozzáadott értéket.  
 
Ennek következtében a CSR alkalmazása az összes vállalati folyamatban nem jelent 
különbségtételt a vállalat mérete és az iparág között. Különösen a kis- és 
középvállalkozások érnek el azonban nagy eséllyel versenyelőnyöket a CSR-en 
keresztül: az alkalmazottaikkal való viszonyuk szorosabb, és az alkalmazottaik 
lakhelye is közelebb van, így sokkal személyesebb a viszony, mint a nagyméretű 
vállalatok esetén. Továbbá, a teljes értékláncon belüli átláthatóság a kis- és 
középméretű vállalatok (KKV-k) esetén könnyebben kezelhető. A CSR-
intézkedésekhez kapcsolódó személyes motiváció azonban – különösen a KKV-k 
esetén – túlnyúlik a vállalati alapeszméken.  
 
 
1.6. feladat (hozzávetőlegesen 15 perc) 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy egy általuk választott vállalatot alapul véve, 
hozzávetőlegesen 15 percig, részletesen  beszéljék meg a beszélgetőtársukkal a 
következő szempontokat:   
 

A) 3 hosszú távú CSR-intézkedés a vállalat fő üzleti tevékenységén belül. Milyen 
részlegekhez vannak kijelölve a CSR-intézkedések? 

B) 3 hosszú távú CSR-intézkedés a vállalat környezetében. Milyen részlegeket 
vontak be ezekbe az intézkedésekbe? 

 
 
További információk és források 
 
"markets 3/2010: Zum Wohle der Gesellschaft" (Berlin 2010) 
 
Germany Trade and Invest – Ges. für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH 
 
http://www.gtai.de 
 
 
"CSR ist gut, Nachhaltig Wirtschaften ist besser" (Heidelberg 2008) 
 
Heike Leitschuh 
 
http://www.fairwirtschaften.de 
 
 
 
 
 

http://www.gtai.de/
http://www.fairwirtschaften.de/
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UNDP: Strategic recommendations to the Hungarian Government  
 
http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/200809/strategy/Hungarian%20CSR%20
strategic%20proposal%20to%20Gov_SUMMARY_brochure.pdf 
 
 
CSR Background information of Abovegroup (in English) 
 
http://www.abovestudios.com/csrmapping/files/Background%20of%20CSR.pdf 
 
 
 

http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/200809/strategy/Hungarian%20CSR%20strategic%20proposal%20to%20Gov_SUMMARY_brochure.pdf
http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/200809/strategy/Hungarian%20CSR%20strategic%20proposal%20to%20Gov_SUMMARY_brochure.pdf
http://www.abovestudios.com/csrmapping/files/Background%20of%20CSR.pdf
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Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás? 

1.7. A CSR szociopolitikai keretfeltételei 

 
Rövid összefoglalás 
 
A szociopolitikai keretfeltételek a vállalati cselekvés „rezonátorát” jelentik. Ez 
folyamatos kiigazításokat igényel, beleértve ebbe és különös tekintet fordítva a 
CSR fogalmára. A 2008-ban kezdődött gazdasági válság eredményeként az 
Európai Unión belüli vállalatok olyan „rezonátorral” kerültek szembe, amely 
hatalmas adósságok, lassú szerkezeti növekedés és magas munkanélküliség 
közé szorult. Az „Európa 2020 – Stratégia az intelligens, a fenntartható és a 
befogadó növekedésért” tervezettel az Európai Bizottság ösztönözni szeretné a 
21. század szociális piacgazdaság vízióját.  
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 Az Európai Unió gazdaságához kapcsolódó megfelelő szociopolitikai 
keretfeltételek megismerése 

 Alapvető tudás megszerzése az EU gazdasági irányelveiről 

 A CSR szerepének bemutatása a gazdasági irányelvek összefüggésein belül 
 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Az ún. lisszaboni ülésen az Európai Unió államfői és kormányai 2000-ben az 
elkövetkező tíz évre a következő stratégia célt fogalmazták meg: „Az Unió a világ 
legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon, amely 
képes a fenntartható gazdasági fejlődésre, több és jobb munkahelyet kínál és 
nagyobb társadalmi kohéziót valósít meg“. Ebben az összefüggésben az Európai 
Bizottság 2001-ben a vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló zöld könyvet 
állított össze. 
 
Az "Európa 2020 – Stratégia az intelligens, a fenntartható és a befogadó 
növekedésért" a 2010-ben lejárt lisszaboni stratégia “Kormányzati állásfoglalásához” 
kapcsolódik. Céljaival a stratégia új hangsúlyokat állít fel a CSR jelentésének 
szempontjából. A gazdasági siker, a társadalmi kohézió és ökológiai 
felelősségvállalás fenntarthatósági hármasának megvalósítására törekszik. Az 
Európai Bizottság véleménye szerint az „Európa 2020” központi növekedési 
prioritásai kölcsönösen erősítik egymást: intelligens növekedés, fenntartható 
növekedés és befogadó növekedés.  
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A következő betekintés az EU politikai növekedési prioritásaiba összefoglalja az 
európai társadalmak lényeges keretfeltételeit.  
 
Az intelligens növekedés gyakorlati alapú tudáson (know-how-on) és újításon alapuló 
gazdaságot mutat be. Ez főként a következőkön alapul: 

 az oktatási rendszer minősége, 

 a kutatási eredmények növekedése, 

 az innováció és tudás átadásának ösztönzése az EU-n belül, 

 az információs és kommunikációs technológiákban rejlő lehetőségek és  

 az újító ötletek bevezetése a növekedés és a kiemelkedő minőségű 
munkahelyek létrehozása érdekében összeállított új termékekbe és 
szolgáltatásokba. 

 
A fenntartható növekedés gazdasági célkitűzéseket kíván kitűzni egy olyan világban, 
amely erőforráshiánnyal szembesül. A gazdaságnak: 

 sokkal hatékonyabbá kell válnia az erőforrások fenntartható felhasználásával  

 sokkal környezetbarátabbá kell válnia/sokkal jobban kell figyelnie az alacsony 
kibocsátásra  

 sokkal versenyképesebbnek kell lennie.  
 
A befogadó növekedés a magas munkahelyi és gazdasági, társadalmi és területi 

kohéziót tűzi ki célul. Főleg a következőkkel kívánja segíteni az embereket a 
változások jobb előrelátásában és kezelésében: 

 befektetés a készségekbe, 

 a szegénység leküzdése, 

 a munkapiacok modernizálása, az általános és szakmai oktatás és a szociális 
jóléti rendszerek,  

 hozzáférés és lehetőségek a teljes szakmai életút során  

 a nemek közötti egyenlőséget ösztönző irányelvek.  
 
Az „Európa 2020” stratégia a saját prioritásait makropolitikai szinten fogalmazza meg. 
A tartalom vonatkozásában azonban ezek közvetlenül alkalmazhatók a CSR-
menedzsment vállalaton belüli mikroszintjére. Például, az „intelligens növekedés” 
elsősorban a tisztán innovatív jellegű előretekintő menedzsmentstratégiára 
összpontosít. Vállalati szinten a „fenntartható növekedés” a környezetet érintő CSR-
szempontokban jelenik meg. Végül, a „befogadó növekedés” társadalmi 
helyesbítéseket céloz meg. Ennek következtében a CSR három pillére (gazdasági, 
ökológiai és társadalmi ügyek) szisztematikusan integrálódik az EU keretfogalmába.  
 
Amit az „Európa 2020” stratégia eredményeként a CSR-biztosok elvárhatnak, az 
olyan öt fő mennyiségi stratégiai célkitűzéssel kihangsúlyozott, amelyeket az EU 
tagállamoknak nemzeti célkitűzésekké kell tenniük. 
 
1. Foglalkoztatás:A 20 és 64 éves közötti korosztályba tartozó nők és férfiak körében 
a 75 %-os foglalkoztatási arány elérése szerepel a tervek között. Ez a fiatalok, az 
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idősebb munkavállalók és a fogyatékkal élők jobb foglalkoztatási arányát, és a 
bevándorlók jobb integrálását is magában foglalja.   
 
2. Kutatás és fejlesztés: A kutatási és fejlesztési feltételeket is javítani kell, különösen 
annak a célkitűzésnek a tekintetében, hogy az átlagos köz- és magánberuházások 
mennyisége ezen a területen elérje a GDP 3 %-át.  Továbbá, az Európai Bizottság 
arra törekszik, hogy létrehozzon egy, a kutatásra és fejlesztésre illetve az innováció 
intenzitására irányuló indikátort. 

 
3. Foglalkoztatás: Az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest 
20 %-kal kell csökkenteni, a teljes energiafogyasztás terén a megújuló 
energiaforrások arányát 20 %-ra kell bővíteni, az energiahatékonyságot pedig 20 %-
kal kell növelni. 
  
4. Foglalkoztatás:Az iskolaelhagyási arányt 10 % alá kell csökkenteni. A 30 és 34 
éves korosztály közöttiek egyetemi vagy ezzel egyenértékű képzését legalább 40 %-
ra kell emelni. 
 
5. Társadalmi integráció és a szegénység leküzdése: Legalább 20 millió embert kell 
megvédeni a szegénység vagy mellőzöttség kockázatától. Ez a népességi csoport 
azokat az embereket foglalja magában, akiket a szegénység vagy a mellőzöttség 
három indikátor alapján fenyeget (szegénység, anyagi ellehetetlenülés, 
munkanélküliség veszélye). 
 
 
További információk és források 
 
Az Európai Bizottság "Europe 2020" internetes oldala 
 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
 
 

UNDP: “Baseline Study on CSR in Hungary 2007“ 
 
http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/NationReports/Executive%20summary%
20of%20baseline%20study%20on%20CSR%20in%20Hungary%202007_Hungarian
%20language.pdf  
 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/NationReports/Executive%20summary%20of%20baseline%20study%20on%20CSR%20in%20Hungary%202007_Hungarian%20language.pdf
http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/NationReports/Executive%20summary%20of%20baseline%20study%20on%20CSR%20in%20Hungary%202007_Hungarian%20language.pdf
http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/NationReports/Executive%20summary%20of%20baseline%20study%20on%20CSR%20in%20Hungary%202007_Hungarian%20language.pdf
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Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás? 

1.8. Új foglalkozás: CSR-menedzser 

 
Rövid összefoglalás 
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) menedzsmentje egyre 
szakosodottabbá válik. Egyre több vállalat használja célirányosan a CSR-t 
versenyképességük és megbízhatóságuk növelése érdekében. Ez a CSR-hez 
kapcsolódó egyéb továbbképzési területet és diplomaszerzési programokat 
hoz létre. A munkahelyükön a CSR-feladatokkal megbízott személyek 
mostanáig a legkülönbözőbb szakmai háttérrel és tapasztalatokkal 
rendelkeztek. Az elmúlt néhány évben azonban kialakult a CSR-rel kapcsolatos, 
saját módszereket és tudományos kutatást használó szakmai tapasztalat. 
Megjelenik az új foglalkozás, a CSR-menedzser.   
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR-hez kapcsolódó foglalkozás és munkapiac elemzése és megbeszélése   
 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A CSR-rel kapcsolatos tudományos publikációk, tanulmányok, tézisek és technikai 
irodalom mennyisége csupán néhány év alatt rendkívüli módon megnőtt. Ezzel 
egyidejűleg a vállalati CSR és fenntarthatósági jelentések száma is folyamatosan 
növekszik. A globális gazdasági válság kirobbanásától kezdődően a sajtóban olyan, 
csaknem történelmi jelentőségű ökológiai témakörök jelentek meg, mint például a 
klímaváltozás, vagy például a bankrendszerrel szembeni súlyos bizalomvesztés.   
 
A vezetőket egyre inkább felkérik arra, hogy vállaljanak felelősséget a vállalati 
döntések hosszú távú hatásaiért, és a tisztán gazdasági tényezők mellett ökológiai 
és szociális szempontokkal is bővítsék ki a vállalatok stratégiai összpontosítását.  A 
nemzeti és nemzetközi versenyben való pozitív fejlődés biztosítása érdekében CSR-
szakértőkhöz fordulnak, vagy a vállalaton belül saját CSR-biztosokat neveznek ki.  
 
A CSR-t érintő, különösen a fiatal egyetemi diplomások részéről érkező növekvő 
szakmai érdeklődésnek, valamint a szolgáltatási ágazatban hatalmasra nőtt 
professzionális CSR-tanácsadási ajánlatoknak köszönhetően lassan létrejön az 
ehhez a területhez kapcsolódó igény és munkaerőpiac. Ez idáig egy országban 
kizárólag az ismert nagyvállalatok csak egy bizonyos létszáma használt saját CSR-
biztosokat, részben egy kisebb társuló szakmai osztályhoz kapcsolódva. Bizonyos 
esetekben a globális vállalati csoportok a különböző helyszíneken található „CSR-
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kirendeltségekkel” is együttműködnek a CSR-stratégiájuk nemzeti környezetben 
történő alkalmazásának elősegítése érdekében.  
 
A kis- és középvállalkozásoknál a vezetők a CSR-t saját „főnöki” felelősségük 
részének tekintik.  Eddig viszonylag kevesen jelöltek ki egy CSR-menedzsert ezekre 
a feladatokra. Ennek megfelelően, a CSR-témakörével foglalkozva a friss diplomások 
gyakran a szolgáltatási szektor felé fordulnak, mint például reklám- vagy stratégiai 
kommunikációs ügynökségek, valamint a CSR-rel részben foglalkozó vállalati 
tanácsadó cégek, illetve kisebb különleges intézmények és kutatóintézetek.  Szakmai 
perspektívaként a CSR-tanácsadóként végzett szabadúszó tevékenység is egyre 
népszerűbb, ehhez azonban az szükséges, hogy legyen elegendő igény a 
szolgáltatásra a piacon, legyenek meg a jó kapcsolatok és a megfelelő tapasztalat.   
 
Annak ellenére, hogy kevés CSR-munkaajánlat érhető el, erre ezen a területen 
növekedni fog az igény a társadalmi, jótékonysági, kulturális és politikai intézmények 
részéről. Ez azért van így, mert a CSR új finanszírozási lehetőségeket foglal 
magába, valamint együttműködést teremt a nonprofit szervezetek és a vállalatok 
között, például olyan esetekben, amikor az állami források már nem elegendőek. 
 
A CSR területén a készségek és tapasztalatok szakmai alkalmazásához számos 
célcsoport azonosítható. Az aktuális képzési kínálatok általában a következőkre 
irányulnak:  
 

 menedzserek nagyvállalatok és kis- és középvállalkozások számára 

 menedzserek nonprofit szervezetek számára 

 egy vállalaton belül a fenntarthatóságért, környezetvédelemért, 
humánerőforrás kezelésért, kommunikációért és kezelőrendszerekért felelős 
személyek   

 vezető alkalmazottak a társadalmi, jótékonysági, kulturális és közösségi 
létesítményekhez, valamint a (például fejlesztési irányelvekhez kapcsolódó) 
hatóságok részére 

 képviselők a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó szociális partnerek, 
helyi hatóságok, civil szervezetek és egyéb szervezetek számára 

 alkalmazottak a jóléti szervezetek, környezetvédelmi szervezetek, emberi 
jogok, állatvédelmi szervezetek stb. számára, amelyek érintkeznek és 
kapcsolati pontjaik vannak a célcsoport „vállalatokkal”  

 szolgáltatók, mint például vállalati tanácsadással foglalkozó cégek, valamint 
reklám- és PR-ügynökségek. 

 
 
További információk és források 
 

KÖVET Association for Sustainable Economies (Hungary) 
 
http://www.kovet.hu/view/main/13.html 
 

http://www.kovet.hu/view/main/13.html
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Első Magyar Vállalati Felelősségvállalás Egyesület/EMVFE 
(Hungarian CSR organization) 
 
http://www.hungariancsr.org/csr-oktatas-kepzes/  
 
 

http://www.hungariancsr.org/
http://www.hungariancsr.org/csr-oktatas-kepzes/
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Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás? 

1.9.  CSR a történelemben 

 
Rövid összefoglalás 
 
A „tiszteletreméltó üzletember” a felelősségvállalás modelljét jelenti a 
gazdasági életben, amely Európában a XII. században indult.  A 
„tiszteletreméltó üzletember” olyan erényeknek megfelelően cselekszik, 
amelynek köszönhetően a hosszú távú gazdasági sikert úgy éri el, hogy nem 
ütközik a társadalom érdekeivel, gazdasági tevékenysége fenntarthatónak 
mondható. 
  
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A felelősségvállaló vállalati menedzsment történetének megismerése a 
„tiszteletreméltó üzletember” fogalmára alapozva, és ennek ismertetése 
gyakorlati példán keresztül 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A „tiszteletreméltó üzletember“ modelljét az európai üzleti kézikönyvekben a XII. 
századtól tanítják.  Ez Olaszországban és az észak-német Hanza-szövetségben 
gyökerezik.  A tiszteletreméltóság az üzletember azon gyakorlati készségén múlik, 
hogy képes-e sikeres gazdasági tevékenységet folytatni, továbbá rendelkezik-e 
azokkal a személyiségjegyekkel, amelyeknek köszönhetően a hosszú távú üzleti 
sikert úgy képes elérni, hogy közben fenntartja a társadalmi békét a városában. 
 
A „tiszteletreméltó üzletember” gyakorlati készségei mellett, amelyek lényegében 
lehetővé teszik üzleti tevékenységének sikerességét, a történelmi áttekintés a 
következő személyiségjegyeket és erényeket emeli ki:  
  

 Bizalmi légkör létrehozása  

 Tolerancia 

 Békeszeretet 

 Előzékenység 

 Intelligencia 

 Rendszeretet 

 Művészetek támogatása 

 
Napjainkban a „tiszteletreméltó üzletembernek” mint vállalkozónak vagy 
menedzsernek sokkal szélesebb körű feladat jut, mint a történelmi múltban.   A 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tugend
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmer
http://de.wikipedia.org/wiki/Manager_%28Wirtschaft%29
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vállalatokban és a szervezetekben a felelősségvállalás túlnyúlik saját 
tevékenységeiken, és kiterjed az alkalmazottakra, a beszállítókra, az üzleti 
partnerekre (továbbá egyéb érdekelt felekre) és a vállalaton belüli összes olyan 
folyamatra, amely hatással van a környezetre és a társadalomra.  A „tiszteletreméltó 
üzletember” mintaképfunkciója kulcsfontosságú szerepet játszik, mert példaértékű 
magatartása a teljes vállalat számára egy követendő mintát hozhat létre.  
 
 
1.9. feladat (hozzávetőlegesen 60 perc) 
 
A CSR történetét érintő következő kutatási és csoportos gyakorlatban Robert Owen, 
„tiszteletreméltó üzletember” kerül bemutatásra.  A gyakorlat szerkezete és kérdései 
egyszerűen alkalmazhatók az adott országot vagy iparágat érintő egyéb példákban.  
 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 - 1888) egy izgalmas példának számít 
Németországban. A szociális reformer és városi képviselő németországi 
együttműködési mozgalom társalapítója, és róla nevezték el a Raiffeisen-szervezetet. 
 
 
Becsült időtartam: kb. 60 perc 
 
„Tiszteletreméltó üzletemberként” Robert Owen (1771-1858) prominens alakja volt az 
angliai iparosodásnak, amelyhez a társadalmi ellentétek felerősödése és az ehhez 
kapcsolódó szegénység valamint a munkások széles rétegeinek jogfosztottsága 
társult. Napjainkban Owen ötletei példaértékűek a modern ipari nemzetek számára. 
Egy vállalatban (amely egy gyapotiparhoz kapcsolódó gyár volt) betöltött 
felelősségteljes irányítása az ipari forradalom egyik legelső „tiszteletreméltó 
üzletemberévé” tette.    
 
Vigye a csoportját CSR történeti „időutazásra”, és kérje meg a résztvevőket, hogy 
kutassanak Robert Owen „tiszteletreméltó üzletember” után.  Ezt a gyakorlatot az 
oldal alján látható idézettel is bevezetheti. Ossza fel kisebb csoportokra a 
résztvevőket a következő kérdéseknek megfelelően, és kérjen egy 5 perces 
bemutatót az egyes témakörök kutatási eredményeiről:   
 

A) Robert Owen milyen történelmi esemény során vezette be ötleteit a 
vállalatba? Mi volt az elképzelésének a társadalomra gyakorolt hatása? 

B) Milyen „gyakorlati készségek” rendelhetők Owenhez, a „tiszteletreméltó 
üzletemberhez”?   Milyen sikert értek el ezekkel a készségekkel? 

C) Milyen „személyiségjegyek és erények” képezik az oweni vállalati modell 
alapját? Milyen előnyöket hoztak ezek létre? 

 
Robert Owen "történeti bemutatásának"  végén beszélje meg a fenntartható vállalati 
modell kifejlesztésének aktuális lehetőségeit korunk adott fejlesztéseinek 
környezetében.    

http://de.wikipedia.org/wiki/1818
http://de.wikipedia.org/wiki/1888
http://de.wikipedia.org/wiki/Genossenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Raiffeisen
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„Napi nyolc óra munkavégzés elegendő bármely ember számára, és megfelelő intézkedések mellett 
elegendő a bőséges élelmiszer és ruházat biztosításához, vagy a megfelelő lakhatás vagy az élethez 
szükséges dolgok és kényelmi eszközök megteremtéséhez. Ami a fennmaradó időt illeti, minden 
személynek joga van az oktatáshoz, a szórakozáshoz és a pihenéshez.”  

Robert Owen, “Foundation Axioms” of Society for Promoting National Regeneration (1833) 

 
További információk és források 
 
UNDP: Study on CSR in Hungary 2007 
 
http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-
BF23CDADCAF7C4F4 (p. 14) 
 

http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-BF23CDADCAF7C4F4
http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-BF23CDADCAF7C4F4
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Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás? 

1.10. Értéklicit mint egyszerű hozzáférés a CSR-gyakorlathoz 

 
Rövid összefoglalás 
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) egy olyan folyamat, amely azért 
jött létre, hogy a gazdasági fenntarthatóságra összpontosítva integrálja a 
társadalmi, vállalati és ökológiai értékeket és követelményeket a vállalati 
menedzsmentbe valamint a vállalati fejlődésbe. Az esetek többségében ez a 
folyamat fokozatosan jön létre, és cselekvési területeket, eljárásokat és 
mérhető célokat átfogó meghatározott stratégiát követ. A lehető legnagyobb 
előny elérésére - a lehető legrövidebb időn belül, valamint a lehető 
legkevesebb erőforrást felhasználva -  törekvő piacorientált indíték jelenti az itt 
tárgyalt „CSR-licit” alapját.  
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR prioritásainak és célkitűzéseinek gyakorlati kifejtése a csapaton belül 

 Közös felelősségvállalás egy CSR-folyamat esetén 

 Saját CSR-megoldások eredményeinek konstruktív kritikai kiértékelése 
 
 

CSR tanulási tartalmak 
 
A közepes méretű vállalatokat gyakran példaértékűnek tartják társadalmi 
elkötelezettségükért és fenntartható gazdasági tevékenységeikért. A kis- és 
középvállalkozások esetén azonban kifejezetten egyértelművé válik, hogy a napi 
üzletvitelhez hozzáadódó költségek korlátozott ideig tartó és limitált pénzügyi 
források.  A minőségbiztosítási rendszer alkalmazásához hasonlóan a teljes vállalati 
struktúrát érintő átfogó CSR-megközelítés alkalmazása is különböző lépésekben és 
szinteken történik.  
 
Az értéklicitet használó egyszerű hozzáférés a CSR-gyakorlathoz figyelembe veszi a 
CSR napi vállalati mindennapokban történő alkalmazását akadályozó időhiányt, 
valamint pénzügyi és személyes forrásokat is. Azzal a célkitűzésével, hogy a CSR 
területén a versenytársakkal szemben iparági vezetővé váljon, a CSR-licit 
csapatmunkája valós piaci helyzettel szembesül, ezért megfelel a felelősségteljes 
vállalati gazdálkodás stratégiai lehetőségeinek és korlátainak gyakorlati 
áttekintéséhez.    
  
A CSR-licit tartalomhoz kapcsolódó része alapjában hozzáigazítható a különböző 
iparágakhoz és résztvevő csoportokhoz.  
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1.10. feladat (hozzávetőlegesen 90 perc) 
 
Előkészítés (hozzávetőlegesen 10 perc) 
 
Ossza a szemináriumon résztvevő csoportot csapatokra, akik a „CSR-licit” 
csoportfeladatban egy vállalat igazgatótanácsát képviselik. 4-5 olyan csapattal kell 
dolgoznia, akik legalább 4 személyből állnak. Értesítse a csapatokat a csoportfeladat 
fő pontjairól és az időrendi sorrendről.  
 
A) Igazgatótanácsi találkozó (20 perc). 
 
Az első virtuális igazgatótanácsi találkozón a csapatok az első 20 percben vállalatuk 
CSR-stratégiájának 10 összetevőjét tárgyalják meg. Az összetevők az 
energiaszektorhoz előkészített anyagon találhatók meg.   Továbbá, a licitben 
található összetevőkre való licitáláshoz pénznemként minden csapat 100 virtuális 
talentumot (pénz, idő, gyakorlati tudás (know-how), humán erőforrások stb.) kap.   
 
Minden egyes csoportnak a 20 perces találkozó során meg kell beszélnie és 
rögzítenie kell a CSR-összetevőik (=eljárások és célkitűzések) 1-10 skálás 
(prioritások) rangsorolását a kiosztott anyagon. A csapatban az igazgatótanácsi 
tagok egyenlő szavazati joggal rendelkeznek.  
 
Emlékeztesse a csoportokat, hogy a 100-ra korlátozott számú talentumokat a CSR-
összetevők rangsorolásával egyidejűleg osszák el. A következő licit során az 
összetevőkre 5 talentumos növekményekben lehet licitálni (például:  5 / 10 / 25 
talentum). Minél több talentumot használnak fel a licitálás során egy CSR-
összetevőhöz, annál inkább fontos annak tartalma a CSR-stratégia 
végeredményéhez.   
 
B) CSR-licit (hozzávetőlegesen 30-45 perc) 
 
A találkozó végén kérje fel a csapatokat, hogy jelöljenek ki egy szóvivőt a közelgő 
CSR-licitre.  
 
Kezdjék el a licitálást a 10 összetevőre a kiosztott anyagon található sorrend alapján. 
Mutassa be saját szavaival az összes összetevőt a csapatoknak, és kezdje felsorolni 
az összetevőket, mint például „ki ad 5 talentumot a(z)…”, egy licitálási folyamathoz 
hasonlóan (például: „20 talentum az „XY” vállalatnak a legjobb CSR-jelentésért” – 
először, másodszor és…megadja valaki a 25-öt? 20 talentumért eladva.”  
 
Licitvezetőként jegyezze fel minden egyes összetevő licit általi vásárlás eredményét, 
az összetevők egyes megfelelő csoportokhoz történő rendelésével együtt. 
Javasoljuk, hogy hozzon létre egy Excel-formátumú táblázatot az elhasznált 
talentumok automatikus és azonnali elkülönítése érdekében. Kérjük, ne feledje a 100 
talentumos „CSR-kapacitási határt”. Továbbá, egy egyszerű Excel-táblázat (oszlopok 
= összetevők, sorok = vállalatok 1-X) segítségével az eredmények kiértékelésekor 
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egyértelműen átláthatja egy összetevő licit általi megvásárlásához felhasznált 
talentumok számát.      
 
Licitvezetőként meglepő „értékesítési elemeket” és érveléseket használhat a CSR-
összetevőkre való licitálás felpörgetéséhez. Ugyanígy, teljesen szórakoztató módon 
a CSR-en keresztül további ismeretátadást érhet el.  
A CSR-licit akkor ér véget, ha mind a 10 összetevőt „bereklámozta” és értékesítette, 
vagy az összeset megtartotta a „leltárban”. 
 
A tapasztalat alapján a licitre hozzávetőlegesen 30-45 percet kell szánni.  
 
C) A CSR-licit kiértékelése (hozzávetőlegesen 10- 15 perc) 
 
Használja az Excel-táblázatot, hogy információt kapjon a vállalati csapatonként 
elhasznált talentumok számáról. Értesítse a csapatokat az eredményekről, és 
kezdeményezzen egy beszélgetést, amely során felkéri az egyes csapatokat, hogy 
értékeljék saját CSR-stratégiájukat.  
 
A licitálási folyamat (versengés a CSR-ért az iparágon belül, a racionális döntések 
hatása vagy az Ön „értékesítési érveléseinek” hatása, a csapaton belüli érzelmi 
tényezők stb.) eredményeként valószínűsíthető, hogy a CSR-stratégia kimenete eltér 
az igazgatótanácsi ülés során létrehozott tervektől.   
 
A CSR-licit kiértékelési szakasza során a csapatoknak lehetősége van beszélni 
eredeti szándékaikról és a CSR-stratégiájukkal elért eredményekről.   
 
Annak ellenére, hogy nincs szükség a nyitógyakorlat végén a győztes csapat 
kiemelésére, a kiértékelés szintjét magasra kell helyezni. Különbséget jelent, hogy 
egy vállalat mind a 100 talentumot felhasználja-e a CSR-hez, vagy tétovázik a 
befektetéssel kapcsolatosan, és kapacitását csak 50 vagy 70 talentum erejéig 
használja ki.  
 
A CSR-licit végső részére szánjon ismét 10 - 15 percet.  
 
 

További információk és források 
 
Wolfgang Keck, Karl Resel: „1. CSR-Praxistag“ (Vienna 2005) in cooperation with 
FO.FO.S – Forum for the promotion of independence and respACT austria  
 
http://www.fofos.at 
  
 
 
 
 

http://www.fofos.at/
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Kiosztott anyag (1.10. CSR-licit)  
 
 
 

Rangsorolás 

/ talentumok 

 A CSR piacvezető szerepének összetevői az energiaszektorban 

 Az első osztályú összpontosításunk a vásárlóra és a testre szabott 

energiacsomagjaink (beleértve a szociálisan hátrányos helyzetűek számára 

rendelkezésre állókat is) hozzájárulnak ahhoz a pozitív képhez, amely szerint a 

közjólét érdekében folyamatosan a legjobb és legújítóbb megoldásokat kínáljuk. 

 Gazdálkodásunk példázza a vezetői etikát és a vezetői felelősséget.  CSR-

stratégiánkat az összes olyan vállalati területbe beintegráltuk, mint a kutatás és 

fejlesztés, vállalati kommunikáció és ellenőrzés. 

 Az energiaellátásban aggodalomra okot adó beszűkülés 2012-ben várható. Stabil 

ellátásunk lehetőséget nyújt számunkra, hogy két fő versenytársunktól 10 

százalékos ügyfélbázist szerezzünk meg. 

 Integrált üzleti és CSR-jelentésünk (2015-ig és azon túl) a fenntartható vállalati 

fejlődés célkitűzésének folyamatos értékelhetőségét bizonyítja.  A jelentés az 

érdekelt felekkel történő példaértékű párbeszédre is alapoz.   

 Ami a klímaváltozás, energiahatékonyság és megújuló energiák témakörét illeti, az 

iparágban és a politikában az első számú kompetens partnernek tartanak. 

Ugyanakkor az iparágban a legjobb kockázatkezeléssel is mi rendelkezünk. 

 A leghíresebb pénzügyi elemzők fenntarthatósági teljesítményünket AAA-val illetik. 

Hamarosan megszerzünk egy új jelentős befektetőt. 

 A díjnyertes PR-kampányunkkal bizonyítottan sikerül 10 százalékkal 

csökkentenünk az energiafogyasztást ügyfeleink 50 százalékánál. A nyilvános 

érdeklődésnek köszönhetően ügyfeleink száma 15 százalékkal növekszik.  

 CSR-tevékenységünknek köszönhetően sikerül a vállalatnál tartanunk a képzett 

munkavállalókat. A jövőben is folytatjuk a fontos képzett munkavállalók és vezetők 

vonzását a vállalathoz. A vállalati önkéntesség fontos a számunkra. 

 Az Európai Bizottság felkért minket egy projektre, amelynek során CSR 

szaktudásunkat átadjuk az energiaszektorban tevékenykedő kis- és 

középvállalkozások részére. A projekt globálisan egyedülálló, és jelentősen 

támogatja lobbizási tevékenységünket, különösen az EU-ban. 

 Az iparági trenddel szemben munkaerőnk növekszik, és a gazdasági 

eredményekért nyújtott ösztönző kifizetéseket szociális és ökológiai eredményekért 

is felkínáljuk. 
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CSR tények és számadatok 

2.1. CSR a kis- és középvállalkozások (KKV-k) esetén  

 
Rövid összefoglalás 
 
Nagyon nagy számú kis- és középvállalkozás (KKV) folytat felelősségteljes 
magatartást a környezet és környezetében található érdekelt felek irányába. A 
társadalmi elkötelezettséget azonban gyakran annyira magától értetődőnek 
tartják, hogy körülírásukhoz egyáltalán nem használnak olyan „modern” 
fogalmakat, mint vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) vagy vállalati 
polgárság. Hosszú ideig a CSR eredetileg a nagyvállalatok által használt 
stratégiai témakör volt. A KKV-k azonban egyre inkább kezdik felismerni a CSR 
stratégiai sikertényezőit. Az Európai Unióban körülbelül 23 millió KKV létezik, 
amelyek hozzávetőlegesen 75 millió munkahelyet biztosítanak, és az összes 
vállalat 99 százalékát képviselik. Ezért a KKV-k a felelősségteljes vállalati 
gazdálkodás továbbfejlesztésének alapját jelentik.  
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 Képesség a CSR kis- és középvállalkozásokon belüli jellegzetes jellemzőinek 
ismertetésére.  
 

 
CSR tanulási tartalmak 
 
Miután a nagyvállalatok elsőként alkalmazták a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
(CSR) és a felelős vállalati polgárság fogalmát, a kis- és középvállalkozások (KKV-k) 
lassan kezdik ezeket a számukra nyújtott előnyök tekintetében felfedezni. Mielőtt 
azonban ismételten parázs vita alakulna ki a fenntarthatósághoz kapcsolódó 
felkapott szakkifejezés, a CSR tekintetében, megállapítható, hogy a társadalmi 
felelősségvállalás eleve erős gyökerekkel rendelkezik a középvállalkozásokban. 
Számos kis- és középvállalkozás tevékenykedik a társadalmi és ökológia 
felelősségvállalás tudatában, általában a hagyományt és az etikai magatartást 
követve. Ezen vállalkozások közül azonban sokan nem ismerik fel, hogy már eleve 
egy CSR-koncepción belül cselekszenek.  
 
Összehasonlítható adatok elkészítése nemcsak azért kifejezetten nehéz, mert az 
Európai Unióban hozzávetőlegesen 23 millió KKV található, hanem a vállalatok 
széles körű egyéni CSR-vállalásai, valamint a különböző országok eltérő CSR-
kultúrája miatt is. A mikro-, kis- és középvállalkozásokat együttesen KKV-knak 
nevezik. Az EU-n belül a következő méretosztályozást használják a KKV-k esetén:  
 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/extraordinarily.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/difficult.html
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 Mikrovállalkozások: kevesebb mint 10 alkalmazott 

 Kisvállalkozások: 10 – 49 alkalmazott 

 Középvállalkozások: 50 – 249 alkalmazott 
 
A 250 vagy annál több alkalmazottat foglalkoztató cégek a nagyvállalkozások. Az 
átlagos európai vállalkozás 4 személynek ad munkát, a tulajdonost is beleértve. Az 
EU-ban a KKV-k összesen a teljes foglalkoztatottság kétharmadát biztosítják.  
 
Az Európai Bizottság által fenntartott európai KKV-figyelő már 2002-ben arra az 
eredményre jutott, hogy az európai KKV-knek hozzávetőlegesen a fele már vett részt 
a helyi közösségük előnyét szolgáló társadalmi felelősségvállalási tevékenységben. 
Ezek a tevékenységek a jótékonysági célra felkínált adományoktól vagy sport- és 
kulturális események szponzorizálásától a munkavállalói önkéntes felvállalásokig 
vagy a nonprofit szervezetekkel való partneri viszonyokig terjedtek. Számos ilyen 
tevékenységet még napjainkban sem hajtanak végre stratégiai módon. Nincsenek 
kapcsolatban a vállalat fő üzleti tevékenységével és kommunikációjával. Ennek 
ellenére a KKV-k mindig nagyon közel álltak ahhoz, amit ma „CSR”-nek nevezünk. A 
jellemzően helyi gyökereiken keresztül kiválóan alkalmasak arra, hogy hathatósan 
hozzájáruljanak a helyi szintű társadalmi-gazdasági fejlődéshez, és a közösség 
felelősségteljes tagjaiként tevékenykedjenek. 
 
2005-ben az Európai Bizottság létrehozta az „Európai CSR és KKV szakértői 
csoportot”. Az EU-tagállamok által kinevezett szakértőkből álló csoport összesítette a 
tényeket, és a KKV-k távlatából fejlesztett ki CSR-megoldásokat. A szakértői csoport 
néhány kulcsüzenete a következő:  
 

 A CSR az Európai Unióban nem egy új fogalom a KKV-k számára. Az 
újdonság az, hogy a politikaformálók, fogyasztók, szakszervezetek és nem 
kormányzati szervezetek részéről megnövekedett az érdeklődés a CSR iránt. 
Ezeknek a szereplőknek sokkal inkább el kellene ismerniük azt, amit a KKV-k 
eddig tettek a CSR érdekében. A KKV-k a CSR-t sokkal kevésbé formálisan 
és sokkal intuitívabban valósítják meg, mint a nagyobb vállalatok. Ez a tény 
azonban nem von le az értékeiből.  
 

 A CSR stratégiai előnyöket nyújthat a KKV-k számára. A CSR nem jelent 
közvetlen üzleti sikert, hanem olyan stratégiai befektetés, amely hosszú távon 
fizetődik ki. Amennyiben a KKV-k a CSR-t több stratégiával és tudatosabban 
kezelik, jobban érhetnek el gazdasági előnyöket. Végül is a CSR a folyamatos 
helyesbítést és minőségkezelést jelent, és a KKV-knak a CSR-re mint az üzleti 
kiválóság modern modelljére kell tekinteniük. 

 

 A személyes és etikai értékek fontosak. A legtöbb EU-s ország esetén közös 
eredmény, hogy a KKV tulajdonosok, vezetők és alkalmazottak etikai értékei 
erős motivációt jelentenek ahhoz, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a 
társadalmi és környezeti kérdésekre. A KKV-k által támogatott CSR-nek 
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ezekre az értékalapú motivációkra kell építenie és válaszolnia, és nem kell 
lecserélnie vagy figyelmen kívül hagynia ezeket. 

 
Mivel a KKV-k általában szorosan kapcsolódnak ahhoz a régióhoz vagy városhoz, 
ahol a székhelyük található, ezért a CSR-irányultságuk is valószínűleg helyi és 
regionális jellegű lesz.  A KKV-k által vállalt nagyobb CSR-hányad pozitív hatása – a 
gazdasági, szociális vagy környezeti szemponttól függetlenül – a legjobban a helyi és 
regionális szinten lesz érezhető. A CSR kulturális jellegzetességekkel bír és 
különbözőképpen jelenik meg az egyes EU-országokban. A CSR értelmezése és 
gyakorlata a politikai hagyományoktól, a társadalmi párbeszédtől és annak a 
szintjétől függ, hogy az adott társadalmi és környezetvédelmi kérdéseket a törvény 
milyen szinten szabályozza. A CSR-t és KKV-kat értékelő európai szakértői csoport 
azt is kiemeli, hogy természetesen jól használható, ha a CSR meghatározása és 
fontossága EU-s szinten közös értelmezéssel bír, a CSR-gyakorlat azonban csak a 
változó nemzetek és régiók adott körülményei és jellemzői függvényében értékelhető 
ki. 
 
 
További információk és források 
 

Európai Bizottság, Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság – CSR és KKV-k 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-
responsibility/sme/index_en.htm 
 
 
Európai Bizottság, Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság - 
CSR  
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=en 
 
 
CSR Europe (a vállalati társadalmi felelősségvállalás vezető európai hálózata) 
 
http://www.csr-europe.org 
 
 
EU-projekt: Sustainability and social responsibility through learning in SME 
(Fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás oktatás útján KKV-k esetén) 
 
http://www.socialsme.org 
 
 
Jelentés: „Esély és felelősség. Hogyan segíthetünk több kisvállalkozásnak, hogy 
tevékenységük során a társadalmi és környezeti kérdésekre is figyelemmel 
legyenek”. (2007, Brüsszel) 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/sme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/sme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=en
http://www.csr-europe.org/
http://www.socialsme.org/
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European Expert Group on CSR and SMEs (Európai CSR és KKV-k Szakértői 
Csoport) 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/documents/ree_report_en.pdf 
 
 
„Corporate Social Responsibility as success factor among SMEs“ (Vállalati 
társadalmi felelősségvállalás mint sikertényező a KKV-k esetén) (2006)- 
EU-program: „Mainstreaming CSR among SMEs" (CSR érvényesítése a KKV-k 
esetén)  
 
http://csr-mittelstand.de/pdf/Projekdokumentation_englisch.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/documents/ree_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/documents/ree_report_en.pdf
http://csr-mittelstand.de/pdf/Projekdokumentation_englisch.pdf
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CSR tények és számadatok 

2.2. A CSR a globálisan működő vállalatok szempontjából 

(„globális szereplők”) 

 
Rövid összefoglalás 
 
A felsővezetők között végzett, a fenntarthatóság témakörével kapcsolatos 
egyik legnagyobb felmérés alapján a vezérigazgatók (CEO-k, Chief Executive 
Officers) úgy gondolják, hogy egy évtizeden belül olyan fordulópont 
következhet be, amelynek során a fenntarthatóság teljes mértékben 
összekapcsolódik majd a vállalat fő üzleti tevékenységével, beleértve ebbe a 
vállalat folyamatait, rendszereit és képességeit, valamint a teljes globális 
beszállítói és értékláncot és a leányvállalatokat is.  
  
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A globális tevékenységet folytató vállalatok vezérigazgatói által nyújtott, a 
fenntarthatóságra és a CSR-re vonatkozó értékelés megismerése  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A legújabb gazdasági válság ellenére a 2010-ben megkérdezett vezető 
nagyvállalatok vezérigazgatói azt gondolják, hogy a fenntarthatóság kulcsfontosságú 
a vállalatuk jövőbeni sikeréhez. 
 
Az ENSZ Globális Megállapodás tagvállalatainak köréből kiválasztott 766 
vezérigazgató között végzett felmérés arra az eredményre jutott, hogy a globális 
gazdasági recesszió semmilyen szinten nem veszélyezteti vállalatuk fenntarthatóság 
melletti elkötelezettségét. Ez annak köszönhető, hogy a megkérdezett vezetők 80 
százaléka szerint tulajdonképpen a recesszió volt az, amely felerősítette a 
fenntarthatóságnak mint menedzselési témakörnek az értelmét. Tehát vállalataik 
ilyen módon válaszoltak a pénzügyi válsággal járó kihívásokra, ennélfogva számukra 
a fenntarthatóság a költségmegtakarítás és megnövekedett értékesítés forrását 
jelenti. Továbbá, számos vállalat a fenntarthatóságot az új piacokon való növekedés 
kritikus elemének tartja. 
 
A vezérigazgatók 88 százaléka azt gondolja, hogy a fenntarthatóságot a vállalatokba 
a beszállítói láncon keresztül kell beintegrálni, míg 54 százalékuk szerint ez 
vállalatuknál már megvalósult. 
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A vásárlói bizalom is a fő feladatok egyikét jelenti: A vezérigazgatók csaknem 
háromnegyede (72 %-a) szerint a márkák értékének növekedése, valamint a jó 
hírnév és bizalom fejlesztése és megtartása jelenti a legnagyobb motiváló erőt a 
fenntarthatóság témakörével való foglalkozásra. 
 
Az „A new era of sustainability” (A fenntarthatóság új korszaka) c. tanulmány 2010 
közepén jelent meg az ENSZ Globális Megállapodás szervezete és az Accenture 
tanácsadó cég gondozásában. A Globális Megállapodás az Egyesült Nemzetek által 
elindított vállalati hálózat, amely az önkéntes elkötelezettség alapján támogatja az 
univerzális társadalmi és környezetvédelmi alapelveket. A 2000-ben alapított Globális 
Megállapodás a világon jelenleg a legnagyobb CSR-platformot képviseli. Közel 7000 
taggal rendelkezik 135 országból, és hozzávetőlegesen 90 országban rendelkezik 
hálózattal. 
 
 
További információk és források 
 
Az ENSZ Globális Egyezmény nemzetközi weboldala 
 
http://www.unglobalcompact.org 
 

UNDP: Study on CSR in Hungary 2007  
 
Chapter about a global player in Hungary 
 
http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-
BF23CDADCAF7C4F4 (p. 40) 
 

 

 
 

http://www.unglobalcompact.org/
http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-BF23CDADCAF7C4F4
http://europeandcis.undp.org/home/cst/show/A0AED266-F203-1EE9-BF23CDADCAF7C4F4
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CSR tények és számadatok 

2.3. A CSR a vállalati kommunikáció szempontjából  
 
 
Rövid összefoglalás 
 
Az Európai Unióban négy kommunikációs szakértő közül három vesz részt 
CSR-tevékenységekben. Ennek következtében ők tekinthetők a CSR-hez a 
legszorosabban kapcsolódóknak. A vállalatok főleg az internetet használják a 
CSR-kommunikáció eszközeként. A világszinten monitorozott vállalatok közel 
háromnegyede tárgyal CSR-témaköröket a weboldalán. 
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR-nek a kommunikációs szektorban betöltött jelentőségének ismerete és 
felbecsülése 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A közönségkapcsolatok „Tegyél jót, és beszélj róla” találó mondása alapján a CSR-
tevékenységek számos lehetőséget kínálnak az imázst hirdető kommunikáció 
számára. A CSR-hez leginkább kapcsolódó professzionális csoportnak a vállalati 
kommunikáció és a kommunikációs ügynökségek alkalmazottai számítanak. Az 
Európában a már 2008-ban elvégzett „European Communication Monitor” felmérés 
alapján négy kommunikációs szakértő közül három azt állította, hogy részt vesz 
CSR-tevékenységekben. A megkérdezett kommunikációs alkalmazottak 45 
százaléka aktív vagy menedzseri szerepet tölt be a CSR-fejlesztésekben, míg 28 
százalékuk kizárólag a CSR-tevékenységek kommunikációjával foglalkozik. 
 
A felmérés során a vállalati kommunikációban dolgozók és a kommunikációs 
ügynökségek alkalmazottai a következőképpen magyarázzák a CSR iránti 
motivációt:  
 
70% reputációmenedzsment (tekintély) 
60% vállalati értékek 
40% a vásárlóktól és az érdekelt felektől érkező nyomás 
37% az üzleti tevékenységek legitimálása 
33% alkalmazotti elvárások 
 
Továbbá, a vállalatok és ügynökségek számára dolgozó 1500 kommunikációs 
szakember megkérdezésével végzett felmérés eredménye egyértelművé teszi, hogy 
a CSR-kommunikáció fő célkitűzése a vállalati profil megerősítése (61 %). A CSR-
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tevékenységek környezeti és társadalmi vonatkozású összpontosítása 38 %, amelyet 
az alkalmazottak (34 %), termékek és szolgáltatások (32 %) és vállalati irányítás (27 
%) követnek.  
 
A CSR körül zajló vitában gyakran bírálják az olyan eseteket, amikor a felelős 
vezetés lényegében csak szájhősködés marad, és „a szavakat nem követik a tettek”. 
A vállalatok hitelessége továbbra is kérdéses marad, amennyiben a CSR-t 
kifejezetten PR-célok érdekében kommunikálják, miközben a „kemény napi üzleti 
tevékenységben” (vagy a fő üzletvitelben) nyoma sincs a CSR-nek. A vita mindkét 
álláspontjára érvényes azonban a következő: a CSR továbbfejlesztése, javítása és 
építő kritikai áttekintése csak akkor lesz lehetséges, ha a vállalatok kommunikálják is 
a témakört. 
 
Amint az a PricewaterhouseCoopers tanácsadó cég által végzett 800 vállalati 
weboldal áttekintéséből kitűnik, a vállalatok közel 75 %-a beszámol a CSR-
témakörökről a weboldalán. A saját CSR-jelentéseiket publikáló vállalatok csaknem 
háromnegyede évente beszámol fenntarthatósági tevékenységéről. 
Összehasonlításképp ez az arány Kanadában csupán 20 %. A jelentett tartalom 
terjedelmét és mélységét tekintve az európai és ausztráliai vállalatok jelentései 
rendszeresen meghaladják a kanadai és az egyesült államokbeli vállalatokét, néhány 
esetben kifejezetten nagy különbséggel. 
 
 
További információk és források 
 
"European Communication Monitor 2008" 
 
EUPRERA Európai PR Oktatási és Kutatási Szövetség 
 
http://www.euprera.org 
 
 
"CSR Trends 3 - A comprehensive survey of corporate social responsibility report 
trends, benchmarks and best practices" (2009) 
 
PricewaterhouseCoopers 
 
http://www.pwc.com/ca/sustainability 
 
 

International congress „Responsible way of the Future“ 2005 in Hungary  
 
http://www.szovivok.hu/index.nof?o=0&nyelvid=1&k1=3&k2=15 
 
 

http://www.euprera.org/
http://www.pwc.com/ca/sustainability
http://www.szovivok.hu/index.nof?o=0&nyelvid=1&k1=3&k2=15
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International conference „ 4th Corporate Social Responsibility and Sustainability 
Forum - Value Networks“, 2010 in Portugal  
 
http://www.forumrso.aip.pt/index.asp?LN=1 
 
 
Media CSR Forum (UK) 
 
The "Media corporate social responsibility (CSR) forum" is a group of media 
organisations developing CSR and sustainability practices and understanding for the 
UK media sector. 
 
http://www.mediacsrforum.org 
 
 
 
 

http://www.mediacsrforum.org/
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CSR tények és számadatok 

2.4. A CSR a fogyasztók szempontjából 

 
Rövid összefoglalás 
 
A fogyasztók egyre jobban szeretnék, ha a vállalatok és a márkák szociálisan is 
elköteleznék magukat. A fogyasztók nagy része (2008-ban 62 %-uk és 2009-ben 
71%-uk) úgy gondolja, hogy túl sok pénzt fektetnek be a hirdetésekbe és a 
marketingbe, és azt szeretnék, hogy ezt az összeget inkább jótékony célokra 
költsék. Például, három személy közül kettő hajlandó lenne márkát váltani, 
amennyiben egy hasonló minőségű másik termék társadalmi elkötelezettséggel 
is társulna.  
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A „társadalmi marketing” lehetőségeinek megismerése a fogyasztói hozzáállás 
és magatartás alapján 

 Az értékesítések ösztönzésének társadalmi elkötelezettséggel való párosítási 
lehetőségeinek megismerése   

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Azok az emberek, akiknek a fogyasztásában alapvető feltétel a fenntartható termék 
és a társadalmilag kompatibilis életstílus, új LOHAS (Lifestyles of Health and 
Sustainability - Egészséges és fenntartható életmód) célcsoportként jelennek meg a 
fogyasztói kutatásokban és a marketingben. A LOHAS olyan fogyasztói csoportra 
utal, amely egyenértékűnek tekinthető a gazdaság CSR-aktív vállalatainak 
csoportjával. 
 
A „társadalmi márkák” azonban általában növekvő népszerűségnek örvendenek a 
fogyasztóknál, és különösen a globális recesszió idejében a fogyasztók az eddiginél 
is jobban elvárják a vállalatok és a márkák társadalmi elkötelezettségét. A 2009-ben 
globálisan elvégzett „jó cél” (goodpurpose) felmérés során tíz személyből nyolc azt 
állította, hogy megváltoztatnák fogyasztási szokásaikat, amennyiben az hosszú távon 
hozzájárulna ahhoz, hogy a világ egy sokkal élhetőbb hely legyen. Továbbá, tízből 
hat személy azt várja el, hogy a márkák társadalmilag elkötelezettek legyenek, és 
ennek megfelelően átváltanának egy CSR-aktív vállalat hasonló minőségű 
termékére. 
 
A „jó cél” felmérést a világ tíz országában, 6000 fogyasztó megkérdezésével 
végezték el, és arra az eredményre jutott, hogy a megkérdezettek fele korábban már 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

vásárolt jóval drágább, ám jó célt támogató márkás terméket. Ugyanebből a 
megfontolásból a megkérdezettek több mint fele (60 %) a gazdasági recesszió 
ellenére is hűséges maradt a márkához. Továbbá, a fogyasztók 64 %-a azt állítja, 
hogy továbbajánlana olyan márkát, amely jó cél szolgálatába állt. Egy évvel 
korábban, 2008-ban, ez az arány átlagosan 12 %-kal alacsonyabb volt. Ez az érték 
kifejezetten erős, 26 %-os növekedést jelent a németországi megkérdezettek között. 
 
A termékek értékesítésének ösztönzése, valamint a szolgáltatások és a társadalmi 
elkötelezettség, illetve a nemes cél közötti kapcsolat elnevezése: „Nemes ügyhöz 
kapcsolódó marketing”. A „minél nagyobb a vállalat nyeresége, annál nagyobb előnyt 
élvez a társadalmi célkitűzés" alapelv alapján a „Nemes ügyhöz kapcsolódó 
marketing” mérhető előnnyel bíró CSR-aktivitást képviselhet a vállalat számára, és 
erős, kölcsönösen előnyös (win-win) fogalom lehet. 
 
A nemes céloknak a forgalmazással és az értékesítéssel való összekapcsolásának 
lehetősége sokoldalú folyamat, és nem kell kimondottan a vállalat fő üzleti 
tevékenységéhez kapcsolódnia. Például, a Németországban nagy népszerűségnek 
örvendő sörfőzde kampánya során minden egyes értékesített doboz sör egy 
esőerdő-részt megvásárlását, és így védelmét tette lehetővé. A „Nemes ügyhöz 
kapcsolódó marketing” egyéb példái viszont szorosan kapcsolódnak a vállalatok és 
márkák vonzó imázsának kialakításához, a szponzori tevékenységhez hasonlóan. 
 
A „Nemes ügyhöz kapcsolódó marketing” egyik különleges jellemzője a vállalatok és 
márkák számára az, hogy a jó célt szolgáló pénzügyi eszközöket a termékek eladása 
önmagától létrehozza. A vásárló számára a „Nemes ügyhöz kapcsolódó marketing” a 
nemes cél támogatásához kacsolódó „értelmet és jelentést" rendeli hozzá a 
fogyasztásához, és ezáltal a vásárlást jó cselekedetté teszi. 
 
 
2.4. feladat (hozzávetőlegesen 30 perc) 
 
A résztvevők csoportja egy új divatkollekciót vezet be a piacra, és reméli, hogy 
elnyeri a LOHAS-célcsoport bizalmát. Kérje fel a csoportot egy ötletbörzére, és 
találják meg a kollekció CSR-feltételeit. Beszéljék meg az ötleteket, és válasszanak 
ki 5 CSR-feltételt. A csoportban hozzanak létre egy márkanevet a terméknek. 
Találjanak ki egy további szlogent.  
 
 
Alternatív témakör: 
 
Kezdeményezzen szavazást a résztvevők között:  
 
„Tartalmazhat-e az alkoholreklám CSR-témaköröket?”  
 
Kezdeményezzen beszélgetést a csoport két része között.   
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További információk és források 
 
http://www.goodpurposecommunity.com 

  
SWOT analysis of TVE Hungary  
 
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/480/fajlok/SWOT_CSR_a_civilek_szempontj
abol.pdf 
 
 
SDC – SAIR DA CASE (Portuguese consultancy)   
 
http://www.sairdacasca.com 
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Analise_Ciclo_Vida_Rui_Loureiro_Sair_da_C
asca.pdf  
 

http://www.goodpurposecommunity.com/
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/480/fajlok/SWOT_CSR_a_civilek_szempontjabol.pdf
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/480/fajlok/SWOT_CSR_a_civilek_szempontjabol.pdf
http://www.sairdacasca.com/
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Analise_Ciclo_Vida_Rui_Loureiro_Sair_da_Casca.pdf
http://www.forumrso.aip.pt/docs/Painel_Analise_Ciclo_Vida_Rui_Loureiro_Sair_da_Casca.pdf
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CSR tények és számadatok 

2.5. A CSR a fiatal szakemberek szempontjából 

 
Rövid összefoglalás 

Egy globális felmérésben megkérdezett diákok és pályakezdők általában több 
mint felének egy munkaadó melletti döntésében kulcsfontosságú szerepet tölt 
be a vállalat klímaügyi és környezetvédelmi irányelve (58 %). Tíz megkérdezett 
közül majdnem kilenc (86 %) azt állította, hogy munkahelyet váltana, ha egy 
munkaadó által alkalmazott CSR nem felelne meg az elvárásaiknak. 

Egy németországi fiatalok körében végzett felmérés részletesen felsorolja a 
világ fenntartható fejlődéssel kapcsolatos jelentős kihívásait. A 
megkérdezettek 75 %-a első helyen a szegénységet említi, amelyet a 
klímaváltozás (73 %) majd a világ számos országában fennálló élelmiszer- és 
ivóvízhiány követ. A megkérdezettek társadalmon átívelő változási folyamatot 
szeretnének. Ezt elsősorban a politika által felvállalt hosszú távú stratégiai 
elkötelezettséggel (80 %), a gazdaságban felvállalt nagyobb mertékű vállalati 
elkötelezettséggel (78 %) és többek között globálisan érvényes, a társadalmi és 
környezeti szabványokat érintő alapelvekkel (74 %) látják elérhetőnek.  

 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A fiatalok fenntartható fejlődéssel kapcsolatos értékelésének megismerése  

 Vizsgálják meg, hogy mennyiben jelent feltételt a CSR szerepe egy jövőbeni 
munkaadó melletti döntés szempontjából  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Azt, hogy a pályakezdők kifejezetten felelősségteljes vállalati gazdálkodást várnak el 
a jövőbeni munkaadójuk kiválasztásakor, a „A jövő nemzedék kezelése:  ezredik 
évfordulósak a munkahelyen“ c. tanulmány igazolja. A vállalati társadalmi 
felelősségvállalással (CSR) kapcsolatos kérdések esetén a vizsgálatban résztvevők 
88 %-a ugyanolyan elvárásokat támaszt a munkaadóval szemben, mint önmagával 
szemben. Világszerte a megkérdezettek 88 %-a azt vallotta, hogy kész munkahelyet 
is váltani abban az esetben, ha a munkaadó CSR-értékei nem felelnek meg 
elvárásainak. Ezt a legerősebben Argentínában (94 %) fejezték ki, amelyet az 
Egyesült Államok és Brazília (92 %) követ, míg India a lista végén helyezkedik el 66 
%-kal. Az országonkénti jelentős eltérések főleg a vállalatok környezetvédelmi és 
klímaügyi kiértékelésével kapcsolatosan állnak fent: a megkérdezett brazilok 86 %-a 
számára ez egy fontos szempontot jelent egy munkaadó melletti döntésük esetén. 
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Ezzel szemben ez az arány az Egyesült Államokban és Belgiumban csupán 40 %. 
Ebben a felmérésben a nemzetközi PricewaterhouseCoopers tanácsadó cég 2008-
ban 4200 diákot kérdezett meg 44 országban. Az “ezredfordulós” kifejezést a 
szociológusok alkalmazzák az 1980 után született generációra. Közülük sokan most 
kezdik szakmai pályafutásukat. A vállalatok számára a fiatalabb, mobilisabb és jól 
képzett munkavállalók integrálása kifejezetten fontos szerepet játszik. Mivel a 
vállalati követelmények erősödnek, egyrészt sokkal hatékonyabban kell dolgozniuk a 
rövid távú kihívások teljesítése érdekében, másrészt nem veszíthetik szem elől a 
jövő fenntartható biztosításához szükséges hosszú távú célkitűzéseket.  
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalással (CSR) a vállalatok hozzájárulhatnak a 
tisztességes globalizáció kialakításához. A Bertelsmann Alapítvány által 2009-ben 
végzett “Fiatalok és jövő a világban” reprezentatív felmérés arra kíván választ kapni, 
hogy a német fiatalok véleménye szerint a gazdaság megfelelően hozzájárul-e 
ehhez. Négy megkérdezett német közül három továbbra is úgy látja, hogy minden 
szociodemográfiai különbség tekintetében erős gazdasági cselekvésre van szükség. 
A serdülőkorúak több mint fele „teljesen” (55 %) és „valamelyest” (24 %) egyetért 
azzal az állítással, hogy az erős gazdasági szereplőknek erősebb elkötelezettséget 
kellene mutatniuk a globális problémák megoldásához.  Az összes megkérdezett 
fiatal több mint háromnegyede aggódik a jövőbeni fejlődéssel kapcsolatosan. Tíz 
közül csaknem négy inkább vagy nagyon aggódik, míg tízből kettő csaknem 
egyáltalán nem aggódik a jövő miatt. Tíz serdülőkorú közül négy már foglalkozott a 
fenntarthatóság témakörével. 
 
A A Környezet és Fejlődés Világbizottság 1987-es hagyományos meghatározása 
szerint a fenntartható fejlődés az aktuális szükségletek olyan kielégítését jelenti, 
amely nem kockáztatja azt, hogy a jövő generációk többé nem lesznek képesek 
kielégíteni saját szükségleteiket (generáción belüli és generációk közötti 
méltányosság). 
 
 
További információk és források  

 

„Jugend und die Zukunft der Welt – Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage in 
Deutschland und Österreich“ (2009) 
 
Bertelsmann Alapítvány  

 

http://www.bertelsmann-stiftung.de  
 
 
"Managing tomorrow’s people: millennials at work" (2008) 
 
PricewaterhouseCoopers 
 
http://www.pwc.com/managingpeople2020 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/
http://www.pwc.com/managingpeople2020
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CSR tények és számadatok 

2.6. A CSR mint megtérülési terv 

 
Rövid összefoglalás 
 
A megtérülési terv költségelőny viszonyon alapul. Az üzleti gazdaságban ez a 
vállalat egy cselekedetének, döntésének vagy befektetésének előre jelzett 
pénzügyi és nem pénzügyi következményeinek megfontolását és magyarázatát 
jelenti. A célkitűzés az, hogy a szűkös vállalati erőforrásokat a legígéretesebb 
projektekre és kezdeményezésekre használják fel. A vállalati társadalmi 
felelősségvállalás (CSR) szempontjából a megtérülési tervet az adott eset 
tekintetében egyedi CSR követelményeknek és intézkedéseknek megfelelően 
kell értékelni.   
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR-területén alkalmazott megtérülési tervvel kapcsolatos eszmecsere 
megismerése, és a megtérülési tervek bemutatása gyakorlati példákkal. 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A CSR megtérülési terve arra a kérdésre összpontosít, hogy a vállalatok számára 
hogyan, milyen területeken és milyen mértékben előnyös befektetni a fenntartható 
fejlődésbe és a társadalmi elkötelezettségbe. Így a megtérülési terv megalapozza a 
CSR-fogalom gazdasági szempontból történő felelősségteljes kezelését.  
 
A CSR megtérülési terven belüli értelmezésekor általában figyelembe kell venni, 
hogy a vállalatok a vállalati, társadalmi és ökológiai felelősségvállalással számos 
különböző módon juthatnak előnyhöz.  A megtérülési terv és a CSR a sikeres 
vállalatok esetén szorosan összekapcsolódik, és az adott vállalaton belül az egyedi 
CSR-stratégiához és annak fejlesztési szintjeihez igazodik. A fenntarthatóság 
gazdasági előnye a CSR olyan területein jelenik meg, mint a munkahely, piac, 
környezet és közösség. Ezek hosszú távú perspektívaként sokkal hangsúlyosabbak. 
A CSR-megoldások valójában rövid távon is költségmegtakarításokhoz vezetnek, 
például az energiahatékonyság területén. Azonban a CSR-rel elért kulcsfontosságú 
előnyös tényezők, mint például a bizalom, a jó hírnév és a vállalattal szembeni 
lojalitás kizárólag a vállalati siker fenntartható megközelítésével lépnek érvénybe.    
 
Egy CSR-stratégia összes befektetését összesítő CSR megtérülési terv a vállalat egy 
egyedi példáján keresztül értékelhető ki. Egy adott CSR-stratégia által létrehozott 

http://de.wikipedia.org/wiki/Prognose
http://de.wikipedia.org/wiki/Prognose
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gazdasági előnyök mértéke közvetlenül függ az adott vállalati környezettől (pl. iparág, 
a vállalat mérete, elhelyezkedés, márkastratégia). 
  
A fenntarthatóság és a CSR megtérülési tervét érintő kutatás a vállalati siker és a 
fenntartható gazdasági cselekvések közötti kapcsolatot a következő központi 
területeken vizsgálja: 
 

 Kockázatkezelés (pl. „működési engedély”) 

 Humán erőforrások menedzsmentje 

 Működési hatékonyság (különösen az energia- és az ökohatékonyság) 

 Pénzügyi teljesítmény 

 Részvényesi érték  

 Marketing  

 Imázs és hírnév  
 
 
Feladat (2.6. Csoportmegbeszélés a megtérülési tervvel kapcsolatosan) 
 
Beszélje meg a CSR megtérülési tervet a csoporttal. Ehhez használjon egy bemutató 
videót ebből a gyűjteményből: 
 

 Mi teszi a vállalat CSR-megoldását ígéretes megtérülési tervvé, és miért?  

 Milyen gazdasági előnyöket várhat el a vállalat a CSR-nek köszönhetően, és 
hogyan értékeli ezeket az eredményeket? 

 Milyen pénzügyi és nem pénzügyi következmények származnak abból, ha a 
vállalat A) megnöveli a CSR-elkötelezettséget vagy B) felfüggeszti a CSR-
elkötelezettséget? 

 
 
További információk és források 
 
Elemzés: Business Case for Sustainability 
 
imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen mbH 

http://www.imug.de 
 
 
Nachhaltiges Wirtschaften aus Sicht des „Business Case of Sustainability“ (2005) 
 
A Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Környezetvédelmi Minisztériuma  
 
http://www.bmu.de 
 
 

http://www.imug.de/
http://www.bmu.de/
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Interview in Hungarian with László Zsolnai (CEMS - Global Alliance for Management 
Education – Business Ethics Faculty Group) 
 
http://www.fn.hu/makro/20100922/profiton_tul_is_van/ 
  
 

http://www.fn.hu/makro/20100922/profiton_tul_is_van/
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CSR tények és számadatok 

2.7. Betekintés a németországi CSR-helyzetbe 

 
Rövid összefoglalás 
 
Németországban a vállalati társadalmi felelősségvállalás a német gazdasági 
rendszer vezető alapelvét jelentő „szociális piacgazdasági” elemek részét 
képezi. Nemzetközi összehasonlításban a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
(CSR) szintje itt magasnak számít. A törvénybe foglalt szociális és 
környezetvédelmi szabványokat és kollektív szerződéseket Németországban 
mindenre kiterjedően szabályozzák. A vállalatok „eredeti” CSR-tevékenységei 
azonban lényegében túlteljesítik ezeket a törvényi követelményeket. Ebben a 
helyzetben a vállalatoknak magas szintű szabályozott felelősségeket kell 
teljesíteniük, amelyek nem elhanyagolható bürokratikus költségekkel 
társulnak.  Németország gazdaságát jelentősen meghatározza az export. A 
német gazdaságot köznyelven "Az exportálás világbajnoka" jelzővel illetik. A 
szövetségi kormánynak szándékában áll, hogy a megszokott „Németországban 
gyártva” ("Made in Germany" ) feliratot ebből a célból a „CSR – 
Németországban gyártva” ("CSR - Made in Germany") feliratra cserélje. A CSR-
t a nemzetgazdaság meghatározó tényezőjévé kívánják tenni. 
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A németországi CSR-helyzet hátterének és fejlődésének jobb felmérési 
képessége 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A Német Szövetségi Kormány 2010 októberében elfogadta a „Nemzeti stratégia a 
vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz (CSR) – CSR cselekvési terv” tervezetet. A 
„CSR cselekvési tervnek” célja változtatás elérése a tudatosság terén annak 
érdekében, hogy a CSR érdemlegesként jelenjen meg a vállalatok és a társadalom 
számára. A cselekvési terv kiemeli annak a lehetőségét, hogy a CSR-t 
összekapcsolja a magas szintű kivitelezéssel és minőségbiztosítással. Ezen az 
alapon a javasolt minőségi címke, a „CSR – Németországban gyártva” azt a célt 
szolgálja, hogy világszinten segítsen a német vállalatoknak a fenntartható 
versenyképesség elérésében.    
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) fogalom azonban Németországban 
még nem eléggé elfogadott. A 2006-ban a középvállalkozások körében végzett 
felmérésben a vállalatok csaknem fele (48 %) azt állította, hogy soha nem hallott a 
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CSR-ről. A nagyvállalatok is arra törekszenek, hogy az ügyfeleket és fogyasztókat 
hagyományos és könnyebben érthető fogalmakkal szólítsák meg, mint például 
„felelősségvállalás”. Nem utolsó sorban, a CSR gyakran rendszertelen használata, 
valamint a „divatosként” megjelenő negatív értelme miatt a tények részletes 
közlésének tekintetében a fogalom már önmagában is kizárási feltételt jelent számos 
sajtó- és médiaképviselő számára.  
 
Németországban a CSR fogalma főleg a környezetvédelmi témakörök vállalatoknál 
lezajlott szakirányúsításából jött létre, amely környezetkezelési rendszerek 
létrehozásához, tisztviselők alkalmazásához és jelentések elkészítéséhez vezetett a 
nagyvállalatok és középvállalkozások nagy részénél.   A CSR-t körülvevő vitában a 
környezetvédelmi szempontok elsődleges témakört jelentenek. Azok a vállalatok 
azonban, akik kifejezetten szakirányúsították környezetkezelésüket, sokkal 
nyitottabbak a CSR további társadalmi és vállalati szempontjainak vállalati 
integrálására. 
 
Eddig az egyedi, CSR-re összpontosító cselekvési területek és kezdeményezések 
irányadónak számítanak a CSR-fogalom értelmében végzett rendszeres 
megfontolások, regisztrálás és kommunikáció tekintetében. A civil társadalommal, 
szervezetekkel és minisztériumokkal közösen végzett kezdeményezések az évek 
során olyan ügyeket érintettek, amelyek különböző CSR-témaköröket céloznak meg, 
mint például összhang a családdal a vállalaton belül, oktatási kezdeményezések, 
esélyegyenlőség stb. Továbbá, a nagyvállalatoknál kinevezett CSR-tisztviselők főbb 
feladatai magukban foglalják az előzetesen meglévő tevékenységek rögzítését, hogy 
ezen az alapon stratégiai CSR-megközelítéseket hozzanak létre.  
 
Az egyre inkább „kritikus” és ökoszociális beállítottságú német fogyasztók egyre több 
vállalatot motiválnak arra, hogy zöldebb és sokkal fenntarthatóbb termékcsaládokat 
hozzanak létre. Különösen azok a vállalatok kerülnek kereszttűzbe, akik részt 
vesznek a vállalati elkötelezettségben, és kommunikálják is azt, a fő üzleti 
tevékenységüket azonban vitatható alapra helyezik („zöldre mosás”), mint például 
operációs központok bezárása, leépítések és vezetői fizetések.  
 
 
Kitekintés: A CSR a német KKV-knál 
 
A GILDE economic promotion Detmold által vezetett, KKV-k körében végzett CSR-
felmérés erőteljes CSR-elkötelezettséget azonosított a németországi KKV-k esetén a 
humán erőforrásokat érintő kérdésekben. Ennek megfelelően a legtöbb vállalat 
ismeri a jól képzett és motivált alkalmazottak értékét, és egyre többet szándékoznak 
fektetni az oktatásba és a „család és szakmai tevékenység közötti összhangba”, 
különösen a demográfiai változások és a képzett munkavállalók folyamatos hiánya 
miatt. Ennek köszönhetően a középvállalkozások képesek vonzó munkaadóként 
megjelenni az általában jobban fizető nagyobb vállalatokkal fennálló versenyben. A 
GLIDE felmérésben az alkalmazottak számára hozott leggyakrabban említett CSR-
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intézkedések a képzési és a további fejlődési lehetőségek (86 %), amelyet a 
rugalmas munkaidő követ (a KKV-k 83 %-a).  
 
Továbbá a megkérdezett KKV-k között a környezeti elkötelezettség nem annyira 
erős, mint a humán erőforrások területén tanúsított CSR, a jövőben azonban számos 
intézkedés végrehajtását tervezik. A felmérés kihangsúlyozza, hogy a vállalatok 
elsősorban a költséglefaragó intézkedésekre, és ugyanakkor a klímavédelemre is 
koncentrálnak.  A résztvevő vállalkozások és vezetők több mint fele azt állítja, hogy 
intézkedéseket foganatosítottak az energia- és erőforrás felhasználás csökkentésére 
(76 %), és már alkalmaznak újrahasznosítási stratégiát (64 %). A megkérdezett KKV-
k vállalati szinten leginkább társadalmi intézményekben (71 %), oktatási 
kezdeményezésekben (69 %) és sporteseményekben (59 %) vesznek részt.  
 
A nagyvállalatokkal szemben, amelyek általában vállalati tanácsadókra vagy CSR-
szakértőkre bízzák ezt a területet, vagy külön CSR-részleget tartanak fent, a KKV-k 
számára a következő tényezők nehezítik a CSR bevezetését:  túl kevés emberi 
erőforrás (65 %), a CSR-fogalom alkalmazásához hiányzó know-how (62 %). A 
pénzügyi források hiánya csak harmadik tényezőként jelenik meg (54 %).  
 
A vállalkozók, tulajdonosok és családi és kisvállalkozások tulajdonosai esetén sokkal 
jobb a személyes kapcsolat az alkalmazottakkal, beszállítókkal, vásárlókkal és a 
helyi intézményekkel, mint a nagyvállalati struktúrákban. Ez csak akkor hoz létre 
termékeny talajt a CSR hiteles és fenntartható alkalmazásához a kis- és 
középvállalatok esetén, ha megfelelően támogatják, adott módon gyökeret 
eresztenek a KKV-k gazdálkodásában, megfelelően kommunikálják, és a társadalom 
értékelését is elnyerik.  A változásokra adott rugalmas válasszal és a piacon 
fellelhető lehetőségek közvetlen alkalmazásával a KKV-k az „árnyéklétből” a 
társadalmi felelősségvállalás mintapéldájává emelkedhetnek. 
 

  
További információk és források 
 

"A Guide to CSR in Europe – Country Insights by CSR Europe’s National Partner 

Organisations" (Brüsszel 2009) 
 
http://www.euprera.org 
 
 
"Corporate Citizenship in small and medium-sized enterprises in Germany - current 
status and future development" (2006) 
 
EU-program: „Mainstreaming CSR among SMEs" (CSR érvényesítése a KKV-k 
esetén)  
 
http://www.csr-mittelstand.de 
 

http://www.euprera.org/
http://www.csr-mittelstand.de/
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“National Strategy for Corporate Social Responsibility - Action Plan for CSR - of the 
German Federal Government” (Berlin 2010) 
 
Német Szövetségi Munkaügyi és Jólét Minisztérium  
 
http://www.bmas.de/portal/48598/property=pdf/2010__10__06__aktionsplan__csr.pdf 
(német változat) 
 
http://www.csr-in-
deutschland.de/portal/generator/15042/property=data/2010__10__06__aktionsplan_
_csr__englisch.pdf 
(angol változat) 
 
 
"Corporate Citizenship in SMEs in Germany - current status and future development" 
(2006) – EU program:  "Mainstreaming CSR among SMEs" (CSR érvényesítése a 
KKV-k esetén)  
 
http://www.csr-mittelstand.de 
 
 
Union Mittelständischer Unternehmen e.V. - UMU  
 
http://www.umu.de 
 
 

http://www.bmas.de/portal/48598/property=pdf/2010__10__06__aktionsplan__csr.pdf
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/15042/property=data/2010__10__06__aktionsplan__csr__englisch.pdf
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/15042/property=data/2010__10__06__aktionsplan__csr__englisch.pdf
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/15042/property=data/2010__10__06__aktionsplan__csr__englisch.pdf
http://www.csr-mittelstand.de/
http://www.umu.de/
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CSR tények és számadatok 

2.8. Betekintés a magyarországi CSR-helyzetbe 

 
Rövid összefoglalás 
 
Magyarországon a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) jelentősen 
növekedett az ország 2004-es EU-csatlakozását követően. Ez a fejlődés főleg a 
multinacionális vállalatoknak köszönhető, amelyek egyre inkább, határon 
átívelően alkalmazzák a CSR-irányelveket. A CSR vállalati irányelvekbe, 
folyamatokba, munkavállalói programokba és leányvállalati jelentésekbe 
történő integrálásával kapcsolatos növekvő igényeknek köszönhetően a 
fogalom profilja egyre elterjedtebbé válik Magyarországon. A CSR-re irányuló 
közfigyelem azonban a mai napig kevésbé mondható fejlettnek. A vállalatok, 
civil társadalom és nemzeti intézmények közötti párbeszéd és együttműködési 
készség nagyobb bizalmat és átláthatóságot igényel. Magyarországon a 
problémát az uralkodó vélemény jelenti, hogy a CSR egyszerűen sokba kerül a 
vállalatok számára, és kedvezőtlen a vállalati sikerek szempontjából.   
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 Képesség a magyarországi CSR-helyzet hátterének és fejlődésének jobb 
felmérésére 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Egy 2008-ban végzett felmérés szerint a magyarországi vezető vállalatok 60 %-a 
készít CSR- és fenntarthatósági jelentéseket. A többségük azonban továbbra sem 
veszi figyelembe a fenntarthatóság gazdasági szempontjait. Sőt, a vizsgált 
jelentéseknek csupán a 6 %-át hitelesítette független külső intézmény. Csak minden 
tízedik jelentés tartalmaz megjegyzéseket a vállalat külső érdekelt felei részéről. 
 
A magyarországi vállalatok hagyományosan vonakodnak attól, hogy az adott 
hatáskörön túlmenő információkat osszanak meg a nyilvánossággal és a 
törvényhozással. Az érdekcsoportokkal folytatott párbeszéd egyedüli megszokott 
formája napjainkban a fogyasztói elégedettségi felmérésekben merül ki. Ezért a 
magyarországi CSR-szervezetek arra kérik a vállalatokat, hogy növeljék a 
társadalom, média és politika érdekelt feleivel történő információcserét, integrációt és 
együttműködést. A vállalatok társadalmi célokkal kapcsolatos tudatosságának 
fejlődéséhez Magyarországon még időre van szükség. 
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Az 1989-es politikai eseményeket követő társadalmi átalakulás fényében ez érthető 
jelenség. Az államilag irányított gazdaságtól a magánkézben lévő vállalatok és 
felelősségteljes fogyasztók felé történő gazdasági átmenet, először is a 
legsürgősebb gazdasági és bürokratikus követelmények elé állította a politikusokat. A 
fiatal demokrácia csak ezen az alapon volt képes foglalkozni a fenntartható 
társadalmi és környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos további fejlesztésekkel. A 
kommunizmus politikai korszaka után az új szabadság a népességet, mint 
munkavállalót, munkaadót és nem utolsó sorban, mint fogyasztót érintette. Az 
adminisztratív keretek kialakítása és a társadalmi felelősségvállalás közötti kapcsolat 
kizárólag társadalmon átívelő folyamatként jöhet létre.  
 
Napjainkban a CSR-t érintő eszmecsere alakulását főleg az olyan témakörök 
ösztönzik, mint a megújuló energiák és a klímaváltozás. A magyar kormány 2008-
ban nemzeti energiahatékonysági akciótervet hozott létre. Az EU-ajánlások és 
nemzetközi szabványok nemzeti törvénybe való integrálásához kapcsolódóan 
számos olyan társadalmi témakör is felkerült a vállalatok napirendjére, mint például 
egyenlőség és az esélyegyenlőség. A magyar kormány 2007-ben az összes 
társadalmi réteget megcélzó átfogó nemzeti fenntarthatósági stratégiát dolgozott ki. 
 
A vállalati elkötelezettség folyamatosan növekszik a helyi magyar közösségekben. 
Ezt a kis- és középvállalkozások által felkínált szponzorálások is bizonyítják. 
Azonban gyakran egyenlőséget vonnak a szponzorálás és a CSR között. Ezáltal a 
CSR sokkal nehezebben integrálható a vállalatok fő üzletvitelébe. Jelenleg ritkán 
találkozhatunk olyan eszközökkel, mint például a CSR kiegészítő pénzügyi költségek 
nélküli, a munkavállalók bevonásával történő alkalmazását jelentő vállalati 
önkéntesség. 
 
A magyarországi fogyasztók általában kevés érdeklődést mutatnak a CSR irányába. 
Jelenleg a társadalom csak a CSR jelentős megsértéséért bünteti a vállalatokat. A 
piacok vagy politikusok által nyújtott, a CSR iránti erősebb elkötelezettség irányába 
mutató pozitív ösztönzésekkel a vállalatok csak ritkán találkoznak.  
 
 
További információk és források 
 

"A Guide to CSR in Europe – Country Insights by CSR Europe’s National Partner 

Organisations" (Brüsszel, 2009) 
 
http://www.euprera.org 
 
 
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért  
A CSR Europe magyar partnerszervezete 
 
http://www.kovet.hu 
  

http://www.euprera.org/
http://www.kovet.hu/
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"KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008" c. kutatás  
 
KPMG Hungary Ltd.  
 
http://www.kpmg.hu 
 
 
Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara 
 
http://www.duihk.hu 
 

http://www.kpmg.hu/
http://www.duihk.hu/
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CSR tények és számadatok 

2.9. Betekintés a portugáliai CSR-helyzetbe  

 
Rövid összefoglalás 
 
Az Európai Bizottság 2000-ben Portugáliában mutatta be a Európai Unió 
gazdasági, társadalmi és ökológiai megújítását érintő célkitűzéseit. Ez az ún. 
„Lisszaboni stratégia” számos portugál szervezetet arra ösztönzött, hogy 
jobban figyeljen a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) tevékenységre. 
Napjainkban főleg a nagyvállalatoknál tapasztalható fellendülés a CSR 
területén. 2006-ban az értékesítés terén vezető 100 portugál vállalat közül 
minden tizedik CSR és fenntarthatósági jelentéseket tett közzé. Ennek az 
aránya a pénzügyi szektorban csak az elkövetkező két év során 60 %-ra nőtt 
2008-ban a kifejezetten magas környezeti hatással bíró nagyvállalatok fele 
adott közzé jelentést a fenntarthatósági teljesítményükkel kapcsolatosan.  
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 Képesség a portugáliai CSR-helyzet hátterének és fejlődésének jobb 
felismerésére  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A “Vállalati társadalmi felelősségvállalás, Portugália helyzete 2004-ben” jelentés 
elfogadta az Európai Bizottság zöldkönyvének meghatározását, amely szerint a CSR 
"az a fogalom, amelynek értelmében a vállalatok önkéntes alapon üzleti 
tevékenységükbe integrálnak társadalmi és környezetvédelmi célkitűzéseket is, és 
ezen elvek mentén alakítják kapcsolataikat az érdekelt feleikkel." (2004)  

Az innováció és az alkalmazotti motiváció a fő oka a portugáliai nagyvállalatok CSR- 
és fenntarthatósági jelentéseinek. Feltűnő, hogy a CSR üzleti lehetőségeinek és 
pénzügyi értékének egyértelmű összekapcsolása az említett vállalatok jelentéseinek 
38%-ánál jelen van. Más országok vezető vállalataival összehasonlítva Portugália 
ebből a szempontból közvetlenül az Egyesült Államok (40 %) után, és Svédország 
(36 %) előtt helyezkedik el. A CSR szempontjából az értéklánc mentén Portugália 
jelentősebb vállalatainak is sikerült létrehozni egy nemzetközileg jó hírnévre szert 
tevő szintet. 22 iparosodott nemzettel összehasonlítva a 8. helyet foglalják el.  A 
vállalati jelentések közel fele (48 %) beazonosítja az értéklánc CSR-hez és a 
fenntarthatósághoz kapcsolódó kockázatait.  
 
A CSR-ről azonban ritkán beszélnek a nyilvánosság előtt, és a lakosság erre irányuló 
tudatossága alacsonynak számít. A média ezt a témakört általában helyi szinten, 
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elszigetelt tevékenységek alapján célozza meg, például a vállalatok által felkínált 
nonprofit támogatások vagy olyan „jó cselekedetek” alkalmával, mint például a 
karácsony idején foganatosított adományozási programok.  
 
Míg az egyenlő esélyek és a nemekhez kapcsolódó (gender) kérdések a 
nagyvállalatok központi problémájává váltak, addig a portugáliai CSR-szervezetek 
azt követelik, hogy gyakrabban használják a társadalmi lecsúszás csökkentésének, 
valamint az átláthatóság és a környezettudatosság növelésének eszközeit. Ennek 
köszönhetően a CSR és a civil társadalom közötti kapcsolat azzal az előnnyel jár, 
hogy nagyobb figyelmet szentelnek a szociális szervezetek fontosságának. 
Portugáliában a szociális szolgáltatások szektor megközelítőleg 250.000 
munkahelyet kínál, és folyamatosan növekszik ennek a szektornak elismerése 
munkahelyteremtést és a vállalkozói szellemet ösztözendő. A harmadik szektor 
fontossága is jelentős ebből a szempontból. A vállalati társadalmi felelőségvállalás 
biztosításának a fő ösztönzőerői rendkívül fontosak a versenyelőny, valamint a 
vállalati vagyon részét képező jó hírnév nagy mértékű elősegítéséhez.  
 
Másrészt, a vállalati társadalmi felelősségvállalás - mint már említettük - hatással van 
a termékeket és szolgáltatásokat érintő innovációra, vállalatonként jelentősen eltérő 
tényezők kombinációjaként. A nagyközönség véleménye szerint azonban a 
felelősségteljes magatartás csak fokozatosan kapcsolódik gazdasági 
cselekvésekhez. A törvényi intézkedések megvalósítása szempontjából 
Portugáliában a kisvállalkozások sebezhetőnek számítottak a múltban. Jelenleg a 
kis- és középvállalkozásoknál nem gyakori az egyértelmű elkötelezettség a CSR és 
az annak megfelelően kialakított profil tekintetében.  
 
A látkép jó irányba változik, mert a központi és helyi hatóságok, a nyilvánosság és a 
magánszervezetek tudatában vannak annak, hogy a belső és külső érdekelt felek 
megszólításakor a CSR-kezdeményezések sokkal erőteljesebbek akkor, ha saját 
küldetéseikhez, vízióikhoz és üzleti tevékenységeikhez kapcsolódnak. Az utóbbi 
időben számos nemzeti és európai projekt kapott közös finanszírozást az olyan 
célkitűzések támogatásához, mint a vállalati társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos viták és az elkötelezettség a társadalmi felelősségvállalás alapjaira 
helyezett helyes munkahelyi gyakorlat alkalmazása mellett, a portugál vállalatokon 
belül, különösen a KKV-k esetén.   
 
A Portugál vállalatok nagy százaléka KKV. 73%-uk közepes KKV; 32% a lisszaboni 
régióhoz tartozik, 30% az Északi régióhoz és 28% a Középső régióhoz tartozik. Az 
ipar (hagyományos szektorok) és a kereskedelem a legreprezentatívabb szektorok, 
és 42% 20-49 éve, 32% pedig 10-19 éve működik.   
 
A SOCIALSME projekt (www.socialsme.org) szerint a kezdeményezések és vállalati 
társadalmi felelősségvállalás ellen felhozott leggyakoribb kifogások a potenciális 
járulékos költségekkel kapcsolatosak. Ezeknek a költségeknek a kiszámítása 
azonban nem hagyhatja figyelmen kívül annak a költségét, ami azzal járna, ha a 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

vállalat nem válna társadalmilag sokkal felelősségteljesebbé. Ezzel kapcsolatosan a 
következő veszélyek léphetnek fel: 
 

- a személyzet magas fluktuációja, a know-how veszteség és a termelési 
folyamatokban tapasztalható megnövekedett súrlódások, amelyek 
alacsonyabb termelékenységhez vezetnek. 

- a vásárlói bojkott annak köszönhetően, hogy a fogyasztók sokkal inkább 
tudatában vannak a vállalatok magatartásáról a szennyezéssel, a termékek 
minőségével és a munkakörülményekkel kapcsolatosan. 

- az alkalmazottakkal való konfliktusokból származó költségek; 
- a civil csoportokkal való konfliktusokból származó költségek; 
- törvényi és morális felelősség a szennyezés miatt, ami plusz költségekhez és 

a jó hírnév sérüléséhez vezet. 
- jogi problémák 
- bizonyos piaci pozíciók elvesztése stb. 

 
A kutatások arra az eredményre jutottak, hogy a társadalmilag felelősségteljes 
vállalat egy jól irányított vállalat, amely hosszú távú perspektívában is biztosítja a 
sikerét. A SOCIALSME projekt szerint azonban rövid távú hatásokra is lehet 
számítani, mint például:  
 

- a legtehetségesebb és legjobb képesítésű alkalmazottak vonzásának, 
motiválásának és megtartásának képessége; 

- nagyobb alkalmazotti rugalmasság; 
- nagyobb produktivitás érhető el a jobban képzett és magasabban motivált 

alkalmazottakkal; 
- nagyobb értékesítés és piaci részesedés; 
- erősebb márkakép; 
- jobb hírnév és tekintély; 
- alacsonyabb konfliktus-költségek; 
- alacsonyabb költségek az erőforrások optimalizált használatának 

köszönhetően; 
- nagyobb vonzerő a befektetők számára; 
- jobb esélyek a piacon az erősebb partneri kapcsolatoknak köszönhetően.  
 

Portugáliában 2006-ban egy másik tanulmányt is kiadtak a Responsabilidade Social 
nas PME – Casos em Portugal (Társadalmi felelősségvállalás a KKV-knál – 
portugáliai esettanulmányok) címmel. Ez a portugáliai társadalmi felelősségvállalási 
gyakorlatok diagnózisát célozza meg, széles körben terjesztve a területen fennálló 
példákat, azonosítva a társadalmi felelősségvállalás területének kifejlesztésével 
megbízott hálózatokat és partnerkapcsolatokat, és tendenciákat és javaslatokat 
mutatva be a CSR KKV-kban való jövőbeni fejlődésével kapcsolatosan.  

A tanulmányt a portugál KKV-k körében végezték, és a konceptuális modell 
kiépítésével, a KKV jellemzésével, kérdőívek használatával, esettanulmányokkal, 
prospektív elemzéssel, következtetésekkel és javaslatokkal indult. A tanulmány a 
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portugál KKV-k elemzési halmazát fedte le. A postai úton kiküldött 2000 kérdőívre 
235 személy válaszolt (11,75%-os válaszadási arány).  

A vizsgálat során begyűjtött adatok arra engedtek következtetni, hogy hasonlóságok 
lelhetők fel a portugál KKV-k gyakorlatai és az egyéb európai KKV-k gyakorlatai 
között. A megkérdezett portugál KKV-k megerősítik, hogy a CSR-gyakorlatokat 
továbbra is informális és strukturálatlan, módon végzik, és nincs a KKV üzleti 
stratégiájába integrálva (a megkérdezett portugál KKV-k 49 %-a nem integrálja a 
CSR-tevékenységeket az üzleti stratégiájába, és 33 %-uk csak alkalmanként 
ösztönzi a CSR-gyakorlatot). 

Az összes megkérdezett KKV azt állította, hogy alkalmaznak valamilyen szintű CSR-
tevékenységeket, a legnagyobb hangsúlyt azonban a belső és gazdasági területekre 
fektetik. A CSR-témakört érintő alacsony szintű tudás és tudatosság is a vizsgálat 
egyik eredménye. 

A legtöbb megkérdezett KKV esetén a CSR fogalom továbbra is a törvényi 
szabályozásoknak való megfeleléshez társul, azonban a gyakorlatban a CSR-t a 
belső menedzsment nagyon fontos erőforrásának érzékelik. Ez a kettősség főleg 
azért áll fent, mert a CSR-gyakorlatok nagyrészt kötelező jellegűek: a törvények vagy 
a piac által diktált törvények írják elő. Versenykörnyezetben a CSR-intézkedések 
alkalmazása a vezetési hatékonyság (a gazdasági változók és az alkalmazottakra 
irányuló orientáció közötti kapcsolat) növelésének szükségességét jelzi, és a nem 
mindig egyértelműen és tudatosan felvállalt etikai és polgársági kérdésekhez 
kapcsolódik.     

Ugyanezen vizsgálat szerint a KKV társadalmi felelősségvállalásának fő oka a KKV 
azon egyértelmű álláspontja, hogy a CSR hozzájárul az irányítási gyakorlatok 
hatékonyságához és a gazdasági teljesítmény javulásához. A vizsgálat szerzői 
szerint a portugál KKV-k ezen mintacsoportja egyértelműen látja a CSR előnyeit, és 
pozitív megkülönböztetési tényezőnek tekinthetők a CSR-gyakorlatok 
alkalmazásának elősegítésében.  

A KKV-k azonban kifejezték azt az igényüket is, hogy megismerjék a legjobb CSR-
gyakorlatokat, és CSR képzési kezdeményezésekben vegyenek részt. Az 
eredmények azt is sugallják, hogy a KKV-k nagyobb mértékben szeretnének részt 
venni a közszférában, de pénzügyi előnyökön és a nyilvánosság támogatásán 
keresztül, mert a pénzügyi erőforrásaikat nem tartják elegendőnek ehhez, és 
egyenesen az akadályát jelentik a CSR-gyakorlatok magasabb szintű 
alkalmazásának. 

A KPMG 2008-as nemzetközi vállalati társadalmi felelősségvállalás felmérése szerint 
Portugália eredményei az N100-as portugál vállalatok tekintetében 2006-hoz képest 
jelentősen javultak. A vezető szektorok azonban olyan vállalatokat foglalnak 
magukban, amelyek nagyobb környezeti hatást fejtenek ki, és amelyeknek több mint 
50 %-a küld jelentéseket a fenntarthatósági kérdésekben elért teljesítményéről. 
Továbbá, a jelentést küldő vállalatok több mint 60 %-át a pénzügyi és biztonsági 
szektor képviseli.  
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Végül, a követelményelemzésnek megfelelően: A portugáliai KKV-k szükségleteinek 
és a CSR elsajátításával kapcsolatos helyzet beazonosítása (CECOA, 2009) szerint 
Portugáliában növekszik a CSR-kezdeményezések és -intézkedések átvétele és 
alkalmazása, viszont bizonyos területeken további fejlesztésekre van szükség: 

-  Küzdelem a KKV tulajdonosok/menedzserek korábbi CSR-felfogása ellen, és 
javaslattétel olyan stratégiákra, amelyek hatással lehetnek vállalataik CSR-
tevékenységekben való részvételére;  

- Tanácsadók, humánerőforrás-vezetők és felügyelők képzése a CSR előnyeiről;  

- A CSR alkalmazása az élethosszig tartó tanulási keretprogramon belül, és 
hozzáigazítása a belső CSR-dimenzió javításához  

 
További információk és források 
 

"A Guide to CSR in Europe – Country Insights by CSR Europe’s National Partner 

Organisations" (Brüsszel 2009) 
 
http://www.euprera.org 
 
 
http://www.inform.pt/serpme/docs/diagnostico.pdf 
 
 
http://actassnip2010.com/conteudos/actas/PsiTrab_15.pdf 
 
 
"KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008" c. kutatás 
 
http://www.kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/
Sustainability/Corp_responsibility_Survey_2008.pdf 
  
 
KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A 
 
http://www.kpmg.hu 
 
 
"Corporate Social Responsibility: State of the Art in Portugal 2004" (Lisszabon, 2004) 
 
CECOA – Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins  
 
http://www.cecoa.pt 
 

http://www.euprera.org/
http://www.inform.pt/serpme/docs/diagnostico.pdf
http://actassnip2010.com/conteudos/actas/PsiTrab_15.pdf
http://www.kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/Sustainability/Corp_responsibility_Survey_2008.pdf
http://www.kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/Sustainability/Corp_responsibility_Survey_2008.pdf
http://www.kpmg.hu/
http://www.cecoa.pt/
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http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx 
 
 
http://www.socialsme.org 
 
 
http://www.cecoa.pt/projectos/transncio/CECOA%20Report_PT_final_05-03-09.pdf 
 
 

Európai KKV-figyelő: “Report 2002/No 4 – European SMEs and Social and 
environmental responsibility”, 2002.  

 

Pinto, Gonçalo Rebelo. Corporate Social Responsibility, State of Art in Portugal 
2004. CSR/SME – Promoting Social Responsibility in Small and Medium Size 
Enterprises Report. CECOA, 2004. 

 

Santos, Maria João Nicolau at all. Responsabilidade Social nas PME – Casos em 
Portugal.  RH Editora, 2006.  

 

http://www.cecoa.pt/en-US/44/2/29/Projecto.aspx
http://www.socialsme.org/
http://www.cecoa.pt/projectos/transncio/CECOA%20Report_PT_final_05-03-09.pdf
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CSR tények és számadatok 

2.10. Betekintés az egyesült királysági CSR-helyzetbe   

 
Rövid összefoglalás 
 
Az Egyesült Királyságban a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) 
szorosan kapcsolódik az „angolszász kapitalizmus” modelljéhez. A pénzügyi 
rendszer és a közművek 1980-as privatizálása óta a brit vállalatok a törvényi 
előírásokon túlmenően közvetlen felelősséget vállaltak fel.  Az Egyesült 
Királyság a CSR globális úttörője. Sok évvel megelőzi a legtöbb EU-s ország 
CSR-fejlettségét. Mindezek mellett a CSR versenytényezővé vált az Egyesült 
Királyságban a helyes vállalati gyakorlatok szintjének felmérésekor. Politikai 
szinten a szereplők társadalmi, gazdasági és fejlesztési irányelveken át 
működnek együtt a CSR megtérülési terv támogatása érdekében.   
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 Az egyesült királysági CSR-helyzet hátterénk és fejlődésének jobb felismerése 
 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A kis- és középvállalkozások (KKV-k) CSR-intézkedések útján nyújtott hozzájárulása 
az Egyesült Királyságban évente 3 milliárd fontra becsült, ami csaknem tízszer 
nagyobb, mint a nagyvállalatoké. A KKV-k legnagyobb része szükségesnek tartja a 
szoros vállalati felelősségvállalást szociális környezetében, valamint a környezeti 
terhelés szempontjából. Ez a felfogás a CSR és a vállalati siker pozitív 
összefonódásával társulva a vállalat méretének növekedésével és a hálózatokban és 
szervezetekben való részvétellel együtt arányosan növekszik. Az Egyesült 
Királyságban tíz KKV-ből kilenc felelősségteljesnek tartja üzleti gyakorlatát.  
 
A KKV-k belső CSR-távlata általában kifejezetten hangsúlyos, és CSR-programokkal 
és felelősségteljes üzleti gyakorlattal fordul az alkalmazottak felé. Az alkalmazottak 
gyakran a vállalat teljes CSR-stratégiájába integráltak, így az alkalmazottak a vállalat 
helyi közösség melletti elkötelezettségén keresztül közvetlenül részt vesznek abban.  
 
A nagy és nemzetközileg aktív vállalatok az Egyesült Királyságban az 
értékláncukban megtalálható társadalmi és ökológiai tényezők összetettségén 
alapuló további CSR-fejlesztésekre helyezik a hangsúlyt. Ezzel bizonyos vállalatok 
hálózatot hoznak létre a tudás átadásához és a tapasztalatcseréhez, és 
értékláncokon keresztül működnek együtt a kormánnyal és a civil szervezetekkel 
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(NGO) az olyan globális szabványok javításában, mint például a CO2-kibocsátás 
csökkentése. 
 
Az Egyesült Királyság a világ egyik legkevésbé szabályozott gazdasága. A brit 
gazdaság a liberalizmusra, az alacsony adókra és alacsony szintű szabályozásra 
alapozva „részvényesi-érték kapitalizmussá” fejlődött. A folyamatban a kormányzat a 
lehető legjobban távol marad a gazdasági élettől. Fő feladatainak a biztonságos és 
működő jogi rendszert tekinti. Az Egyesült Királyság kormánya – a világon 
egyedülállóan – külön CSR-minisztert nevezett ki, aki a helyes vállalati gyakorlat 
elősegítésért és CSR-irányelvek rendelkezésre bocsátásáért felel.  
 
Az Egyesült Királyságban a 2006-os Companies Act (Társasági törvény) 
eredményeként a CSR jelentős jogi ösztönzést kapott. A törvény célja a vállalati 
törvény modernizálása, valamint a kisvállalkozások létrehozásának és irányításának 
egyszerűsítése. Az igazgatóknak a 2006-os társasági törvénynek megfelelően kell 
cselekedniük a vállalati siker és a társadalmi jólét biztosításához. Vállalkozásuk 
irányításakor törvényi kötelességük, hogy figyelembe vegyék az alkalmazottat, a 
vásárlót, a beszállítót és a vállalat társadalomra és környezetre mért hatását. 
 

  
További információk és források 
 

"A Guide to CSR in Europe – Country Insights by CSR Europe’s National Partner 

Organisations" (Brüsszel 2009) 
 
http://www.euprera.org 
 
 
"Engaging SMEs in Community and Social Issues" (London 2003)  
 
Business in the Community  
 
http://www.bict.org.uk 
 
 
Német-Brit Ipari- és Kereskedelmi Kamara 
 
http://www.ahk-london.co.uk 
 
 
 
 
 
 

http://www.euprera.org/
http://www.bict.org.uk/
http://www.ahk-london.co.uk/
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CSR határfelületek a vállalaton belül 

3.1. A vállalati kultúra mint a CSR középpontba helyezésének 

eszköze 

 
Rövid összefoglalás 
 
A vállalati kultúra az egy vállalaton belül közösen támogatott alapeszméket, 
értékeket és vállalati filozófiát jelenti. A szakmai irodalom három olyan fő irányt 
sorol fel, amelyen a modern vállalati kultúra alapul: vállalati célok, alkalmazotti 
elégedettség és összpontosítás a vásárlóra. Ezekre alapozva a vállalati kultúra 
egyedülálló karaktert kölcsönözhet a vállalatnak, és támogatja abban, hogy a 
piacon fenntartható módon alapozza meg magát. Továbbá, az értékorientált 
vállalati kultúra stabil struktúrát jelent a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
(CSR) stratégiai orientáltságához. Amint a CSR a vállalati kultúra integrált 
részévé válik, az alkalmazottak CSR-rel történő azonosulása a napi rutin 
részévé válik. Továbbá, a CSR-stratégia által generált új impulzusok a vállalati 
kultúra előremutató orientáltságához vezethetnek. 
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A vállalati kultúra és a CSR közötti kölcsönhatás megismerése, és a vállalati 
gyakorlat számára használható fontos jellemzők azonosítása. 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Számos kis- és középvállalkozás, valamint az alkalmazottak többsége számára a 
vállalati kultúra fogalom sokkal jobban érthető és sokkal rugalmasabb, mint a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás (CSR) menedzsment fogalom. Valójában a CSR 
hosszú távon csak akkor lesz eredeti és fenntartható, ha szerves részét képezi 
magának a vállalati kultúrának és a vezetők és az alkalmazottak is példát mutatnak 
rá. A vállalati kultúra alapelve kifejezetten fontos azon családi és tulajdonosi 
vállalkozások részére, amelyek régi hagyománnyal rendelkeznek a vállalati kultúra 
terén, amelyben kifejezett vezetői kötelességként tekintenek a vállalati, társadalmi és 
ökológia elkötelezettséggel rendelkező felelősségteljes gazdálkodásra. Ebben a 
helyzetben a CSR mint kölcsönösen támogatott általános fogalom jelentősen 
hozzájárul a vállalati kultúra továbbfejlesztéséhez, és ahhoz, hogy a vállalati 
felelősségteljes gazdálkodás globális szabványaira összpontosítson.  
 
A vállalati kultúra az évek során olyan eredmények, viselkedési minták és módszerek 
eredményeként fejlődik ki, amelyek a múltban sikeresek voltak, és idővel 
megismétlődtek és intézményessé váltak. A folyamatban minden vállalat kifejleszti 
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saját specifikus kultúráját, amelyet az alkalmazottak közötti szociális együttműködés 
és külső megjelenés jellemez. A marketing nyelvezetben ez Vállalati arculatként 
(Corporate Identity - CI) is ismeretes, amely a vállalat saját magáról alkotott képét 
jelenti, amely belülről és kívülről is felismerhető, az összehangolt viselkedés, 
kommunikáció és megjelenés alapján. 
 
A vállalati kultúra megjelenési formájához kapcsolódó tíz állítás a következő 
publikációból származik: „Unternehmenskultur Ein Weg zum Markterfolg" (Richard 
Bachinger szabványos hivatkozása): 
 
  
1. A vállalati kultúra szociális jegyeket hordoz 
A kultúra fogalma az emberek által létrehozott teljességet, és nem egy különálló 
egyén cselekedetét jelenti. Annak ellenére, hogy léteznek olyan történetek és 
„mítoszok” a vállalatokról, amelyek szerint a vállalatot egyetlen vagy néhány egyén 
hozta létre vagy alapította meg (vállalatalapítók), valójában tényként kezelhető, hogy 
a vállalat összes tagja hozzájárult annak létezéséhez. 
 
2. A vállalati kultúra szabályozza a magatartást 
A vállalati kultúra - tulajdonképpen tudtán kívül - hatással van a személyek közötti 
viszonyra a vállalaton belül, anélkül, hogy írott szabványokra és törvényekre lenne 
szükség. Pontosan ez az egymással való kapcsolatot érintő elkötelezettség 
határozza meg a vállalati kultúrát, teszi azt egyedülállóvá és eredetivé. 
 
3. A vállalati kultúrát emberek hozzák létre 
A vállalati kultúra az alkalmazottak megosztott tapasztalatának az eredménye.  Az 
emberi gondolkodás, cselekvés és a vállalaton belüli döntéshozás képességének 
eredménye. 
 
4. A vállalati kultúra általánosan elfogadott 
Általában az összes tag tudatosan vagy tudattalanul egy adott vállalaton belül 
alkalmazható értékekkel és szabályokkal összhangban cselekszik, dolgozik és él 
együtt. 
 
5. A vállalati kultúra továbbörökített  
Történelmi folyamat eredménye, és közös meggyőződések, magatartások és 
történetek formájában átadott. Ennek köszönhetően a vállalat múltbeli tapasztalata 
mindenütt megtapasztalható az aktuális döntésekben. Nincsenek múltbeli tapasztalat 
nélküli vállalatok. 
 
6. A vállalati kultúra elsajátítható 
A kultúrák főleg az ember rendszeralkotási képességén keresztül sajátíthatók el és 
tapasztalhatók meg. A szimbólumok ismertetése és átadása a nagy megnyitó, 
bebocsátási és beavatási ünnepségeken történik. A képzési és további oktatási 
lehetőségek is az alkalmazottak vállalati kultúra szellemében történő fejlesztését 
szolgálják. 
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7. A vállalati kultúra rugalmas 
A szervezeteknek csak akkor van hosszú távú esélyük a túlélésre, ha a tagjaiknak 
sikeres megoldásokat kínálnak. Még abban az esetben is, ha a vállalatok olykor 
bizarr vagy akár patológiai jellemvonásokat mutatnak, túlélésük mindaddig nem 
veszélyeztetett, amíg hosszú távon a sikeres megoldások maradnak túlsúlyban. 
 
8. A vállalati kultúra tudatosan és tudatt alatt is jelen van 
Az értékeket és a magatartási kódexeket az alkalmazottak intellektuálisan és 
érzelmileg is az emlékezetükbe vésik. 
 
9. A vállalati kultúra nem figyelhető meg közvetlen módon 
Az ipari vállalatok gazdasági és mennyiségi módszerekkel elemezhetők, és 
anekdotikusan illetve értelmezhetően is leírhatók. A módszertől függően a kultúra 
adott aspektusa rögzíthető. A teljes kultúra azonban csak számos összetevő és 
módszer nyilvános használatával válik láthatóvá. 
 
10. A vállalati kultúra eredmény és folyamat 
Minden egyes vállalat adott kultúrával rendelkezik. Miközben dolgoznak, cselekednek 
és életvitelt folytatnak a vállalatban, ez a kultúra folyamatosan változik és újraalakul. 
 

Számos esetben a vállalatok társadalmi felelősségvállalásukat vállalati kultúrájukkal 
való közvetlen viszonyként írják le. Például a Deutsche Telekom a 2010-es vállalati 
felelősségvállalási jelentését internetes oldalán a következőképpen emeli ki: „Vállalati 
kultúránk – a felelősségvállalás napi megélése”. A vállalat CSR-jelentése első 
bekezdésében ismét a vállalati kultúrára utal: „Napjainkban mindennél fontosabb, 
hogy vállalati kultúránk értékorientált és fenntartható legyen, és felelősségteljes 
vállalati gazdálkodás jöjjön létre.” 

Egy vállalat alkalmazottai számára a vállalati kultúra lényeges tényező a saját 
munkakörük és felelősségük motivációjához és azonosításához. A CSR-t az 
alkalmazottak meggyőződéssel támogatják, ha azt a közös vállalati kultúra részeként 
érzékelik. Ezekben az esetekben az alkalmazottak személyesen kiállnak a vállalati 
CSR mellett, és segítenek annak hatékony külső megjelenésében. Ezáltal nő az 
alkalmazottak érdeklődése és elkötelezettsége az új vállalati kultúraformák 
létrehozása, valamint az olyan CSR-intézkedésekhez való hozzájárulás iránt, mint 
például a „vállalati önkéntesség”.   
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3.1. feladat (hozzávetőlegesen 45 perc) 
 
Beszélje meg a résztvevőkkel azt a kérdést, hogy a vállalaton belüli bizonyos „kultúra 
nélküliség” magában hordozza-e azt a lehetőséget, hogy kizárja a vállalati társadalmi 
felelősségvállalást.  
 
Kis csoportokat hozhat létre, és kijelölhet egy tetszés szerinti szektort az egyes 
csoportokhoz (pl. textilipar, élelmiszer nagykereskedők, gasztronómia, biztosítási 
iparág, média, ingatlanüzletág stb.). A résztvevőknek 30 percük van arra, hogy 
meghatározzák a szegényes vállalati kultúra 5 lehetséges jellemzőjét. A csoportok 
sorban bemutatják az üzletágukban fellelhető "kultúra nélküliségeket".  
 
Ezt követően beszélje meg a csoporttal, hogy az adott vállalatok vállalati kultúrája 
miatt sérül-e a CSR, és milyen CSR-intézkedésekkel lehetne jelentősen javítani a 
helyzeten. Milyen előnyök származnak a vállalatok számára az adott CSR-
intézkedésekből? 
 
 
További információk és források 
 
Richard Bachinger: "Unternehmenskultur. Ein Weg zum Markterfolg.“ (Frankfurt/Main 
1990) 
 

Gabrielle O'Donovan: "The Corporate Culture Handbook: How to Plan, Implement, 
And Measure a Successful Culture Change Programme” (Dublin 2007) 

 
Initiative Unternehmenskultur (szerkesztő): Information Service 03/2007 
"Unternehmenskultur – mehr als Corporate Social Responsibility?“ 
 
http://www.initiative-unternehmenskultur.de 
 
 
Deutsche Telekom "The 2010 Corporate Responsibility Report. We take 
responsibility." (2010) 
 
http://www.download-
telekom.de/dt/StaticPage/87/05/88/dtag_cr_report_2010.pdf_870588.pdf 
 
 

http://www.initiative-unternehmenskultur.de/
http://www.download-telekom.de/dt/StaticPage/87/05/88/dtag_cr_report_2010.pdf_870588.pdf
http://www.download-telekom.de/dt/StaticPage/87/05/88/dtag_cr_report_2010.pdf_870588.pdf
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CSR határfelületek a vállalaton belül 

3.2. A globális értéklánc  

 
Rövid összefoglalás 
 
Az értéklánc egy termék vagy szolgáltatás útvonalát képviseli, amely a 
nyersanyag begyűjtésével kezdődik, és a termékek kidobásával ér véget. A 
globális piac miatt a vállalatok értéklánca világszinten gyakran számos 
országot magában foglal. A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) 
szempontjából sokkal nehezebb információt szerezni a beszállító helyszínén 
fennálló környezetvédelmi és foglalkoztatási körülményekhez kapcsolódó 
minimális szabványokról, és az ilyen jellegű ellenőrzés is nehézségekbe 
ütközik.   Nagymértékben leegyszerűsítve, egy termék értéklánca a következő: 
A nyersanyag begyűjtése > Szállítás > Termelés > Szállítás > Értékesítés > 
Fogyasztó > Kidobás 
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A vállalatok közötti kapcsolatok felismerésének képessége a helyitől a globális 
szintig terjedő értéklánc alapján.  

 Annak gyakorlati megértése, hogy az értékláncok miként összpontosíthatók a 
CSR-nek megfelelő módon 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Az értéklánc mentén a társadalmi és környezetvédelmi szabványoknak való 
megfelelés a pozitív összkép alapját jelenti, amelynek köszönhetően a vállalat 
társadalom- és környezettudatos vállalatként jelenik meg. Az értékláncban főleg a 
globális vállalatok sebezhetők. A világos társadalmi szabványokkal rendelkező 
nyugati iparágak a nyersanyagbeszerzés vagy a tömegtermelés érdekében gyakran 
rendszeresen alapoznak Délkelet-Ázsia, Kelet-Európa vagy Dél-Amerika fejlődő vagy 
újonnan iparosodó országaira. Az alacsonyabb bérköltségekre és adócsökkentések 
által kínált gazdasági előnyökre alapozó indoklást gyakran a korrupciós gyakorlatok, 
a hiányos társadalmi munka és környezetvédelmi feltételek árnyékolják be. 
Amennyiben egy délkelet-ázsiai beszállítót használó vállalat értékláncában 
gyermekmunkát fedeznek fel, a bevétel és a jó hírnév jelentősen csökkenhet. A 
tényfeltáró újságírás mellett bizonyos szervezetek („figyelő szervezetek") - egyre 
inkább a teljes értékláncra összpontosítva - azt is ellenőrzik, hogy egy adott vállalat 
rendelkezik-e magatartási kódexszel és a CSR-re vonatkozó önmeghatározással. 
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A CSR nem csökkenthető le a vállalati helyszínen vagy a helyi piacon zajló termelési 
folyamatokra, hanem a teljes értékláncon belül kell megfigyelni, nyomon követni és 
dokumentálni, például fenntarthatósági jelentésekkel. A piaci értékükből jelentős 
haszonra szert tevő vállalatok esetén az értéklánccal kapcsolatos hiányos ismeretek 
magas kockázatot jelentenek, mert a botrányok miatt a sajtó és a nyilvánosság 
nyomást gyakorol rájuk. Az Egyesült Államokban élő milliárdos és kiemelt befektető, 
Warren Buffett megragadja a lényeget: „Tíz évre is szükség van egy vállalat pozitív 
összképének kialakításához, viszont mindez tíz másodperc alatt elveszíthető”. 
 
Az értéklánc mentén fennálló előnyök azonban a kis- és középvállalatok (KKV-k) 
számára a nagyvállalatok beszállítójaként érvényesülnek. Az átláthatóságra és a 
CSR-re irányuló felszólítások teljesítését a média, a nem kormányzati szervezetek 
(NGO-k) és a nyilvánosság a nagyvállalatok esetén sokkal erőteljesebben vizsgálja, 
mint a kisvállalkozásoknál. Ezért a KKV-k a saját CSR-stratégiájuknak köszönhetően 
a beszállítók versenyében biztonságos és fenntarthatóságot alkalmazó megbízható 
partnerekként pozícionálhatják magukat.  A társadalmi és ökológiai kérdéseket 
előtérbe helyező LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability - Egészséges és 
fenntartható életmód) fogyasztói csoportnak köszönhetően a felelősségteljes 
értékláncot alkalmazó vagy a régióra folyamatosan összpontosító vállalatok egyre 
nagyobb fontosságra tesznek szert. Egy adott régión belül az értéklánc mellett szóló 
fontos szempont az áruszállítás alacsony szinten tartása. Ez költség- és 
energiahatékonyságot biztosít.  

 
Az értéklánc fogalom a fogyasztó számára hozzáadott értéket a végső fogyasztói 
termék vagy a végső szolgáltatás létrehozásához használt vállalati tevékenységek 
alapján szemlélteti. Ami a versenyt illeti, az értéklánc úgy összpontosítható, hogy a 
versenyelőnyt az iparágon belül költségellenőrzéssel (ár/költség, szabványos 
termelés) vagy megkülönböztetési stratégia (teljesítmény/minőség, egyediség/CSR) 
követésével érje el.     
 
Az értéklánc elsődleges és másodlagos tevékenységekből áll, amelyek egy vállalaton 
belül és azon kívül is létrejöhetnek.   
 
A termelés mellett az elsődleges értéklánc tevékenységek magukban foglalják a 
logisztikát vagy a szolgáltatást, vagyis a termék fizikai átalakításához használt 
közvetlen teljesítményt, mint például: 
 

 nyersanyagok átalakítása  

 ügyfélszolgálat a termékek értékesítését követően 
 
Másodszor, az értéklánc tevékenységek az elsődleges tevékenységek megőrzésére 
szolgálnak, mint például: 
  

 beszerzéskezelés 

 műszaki feldolgozás  

 humán erőforrások menedzsmentje  

http://www.onpulson.de/lexikon/70/abwicklung/


                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

Az értéklánc-elemzés módszerei belső költségelemzést, belső megkülönböztetési 
analízist és függőleges korrelációanalízist foglalhatnak magukban. Így hozhatók létre 
versenyelőnyök az értéklánc összetevőivel, amelyek főleg költségmegtakarítási 
lehetőséget jelentenek. Ezek a lehetőségek azonban a költség oldalon ugyanakkor 
más területeken jelenthetnek kockázatokat. 
 
 
3.2. feladat (hozzávetőlegesen 60 perc) 
 
Kérje meg a kis csoportra osztott résztvevőket, hogy kutassanak olyan neves 
vállalatok után, amelyek gyermekmunka miatt kerültek a címlapokra. A csoportoknak 
legalább két forrást kell megjelölniük az adott eseménnyel kapcsolatosan. A 
forrásoknak a vállalatot érintő fejlesztéseket és következményeket kell bemutatniuk, 
és különböző nézőpontokat kell képviselniük, például média, a vállalat és a nem 
kormányzati szervezetek (NGO-k) véleményét. 
  
Végül minden egyes csoportnak be kell mutatnia a kutatási eredményeit. Többek 
között a következő kérdéseket és álláspontokat beszéljék meg: 
  

 A gyermekmunka eltörlésére vonatkozó igény átvihető-e a nyugati 
értékrendszerből a fejlődő országok értékrendjébe? 

 Az erős piaci helyzetük miatt kötelességük-e a neves nyugati gyártónak, hogy 
a fogadó országokban található helyi körülmények javítása mellett 
kampányoljanak?  

 Közvetlenül a fogadó országokban élő munkavállalók helyzetének a javítására 
kellene-e költeni a neves vállalatok által a jó imázsra vagy a CSR-
kampányokra költött összegeket? 

 
 
További információk és források 
 
Michael E. Porter: “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance” (Frankfurt/Main 1998)  

 
Europa InterCluster: White Paper - The emerging of European World-Class Clusters 
(in Hungarian) 
 
http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/index.php?action=fullnews&id=568222&catego
ry=1821 
 
 
White Paper - The emerging of European World-Class Clusters (in English) 
 
http://www.intercluster.eu/images/stories/white_paper/white_paper_the_emerging_of
_european_world_class_clusters.pdf 

http://www.amazon.com/Competitive-Advantage-Creating-Sustaining-Performance/dp/0684841460/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1292349928&sr=1-2
http://www.amazon.com/Competitive-Advantage-Creating-Sustaining-Performance/dp/0684841460/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1292349928&sr=1-2
http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/index.php?action=fullnews&id=568222&category=1821
http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/index.php?action=fullnews&id=568222&category=1821
http://www.intercluster.eu/images/stories/white_paper/white_paper_the_emerging_of_european_world_class_clusters.pdf
http://www.intercluster.eu/images/stories/white_paper/white_paper_the_emerging_of_european_world_class_clusters.pdf
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CSR határfelületek a vállalaton belül 

3.3. Kapcsolat az érdekelt felekkel a CSR-stratégiában 

 
Rövid összefoglalás 
 
Egy vállalat érdekelt felei (célcsoportjai) az adott vállalati tevékenység által 
érintett személyeket, csoportokat vagy szervezeteket foglalják magukban. Az 
érdekelt felekkel való kapcsolatok kölcsönösnek számítanak, ha a maguk a 
célcsoportok hatással vannak a vállalatra. A vállalati társadalmi 
felelősségvállalás (CSR) azt várja el a vállalatoktól, hogy ismerjék az érdekelt 
felek szükségleteit és követelményeit, és rendszeres párbeszédet tartsanak 
fent velük.  
  
 
Tanulási célkitűzések 
 

 Az érdekelt felekkel való kapcsolatok alapelveinek megismerése a CSR-
fogalmán belül. 

 Az érdekelt felek és a kapcsolódó CSR-témakörök azonosítása gyakorlati 
példákon keresztül. 

 
 
CSR tanulási tartalmak  
 
Egy vállalat érdekelt felei a vállalati tevékenységhez pénzügyi és nem pénzügyi 
érdekeltséggel, elvárásokkal és követelésekkel kapcsolódó személyek, csoportok 
vagy szervezetek. Az érdekelt felek általában magukban foglalják a részvényeseket, 
fogyasztókat,  alkalmazottakat, a helyi népességet (állampolgári csoportokat, ha 
vannak ilyenek), a hatóságokat, a médiát, a nem kormányzati szervezeteket és 
fogyasztóvédelmi csoportokat. 
 
Az érdekelt féllel folytatott kapcsolatok holisztikus megközelítésével szemben, amely 
az érdekelt félre mint célcsoportra és a vállalatban tulajdonosi érdekeltséggel 
rendelkezőre tekint, a gazdaságtudomány és a gyakorlat előterében gyakran a 
részvényes fogalma áll. A részvényesek részvények vagy értékpapírok tulajdonosai, 
vagy egy vállalat tagjai, akik azt várják el a vállalattól, hogy növelje a részvényesi 
értéket, vagyis maximalizálja a részvény árát és az osztalékot. A részvényesek 
egyértelműen egy vállalat pénzügyi „befektetői”, akiknek mindenen felüli legitim joguk 
van a pénzügyi megtérüléshez. Egy vállalat CSR-koncepcióján belül a részvényesek 
fontos, ám nem kizárólagos stratégiai szerepet töltenek be. 
  
Egy CSR-koncepció kifejlesztéséhez általában az érdekelt felek elemzése az első 
lépések egyike. Ez az elemzés azt a célt szolgálja, hogy meghatározzák a vállalat fő 

http://www.industrie-lexikon.de/lexikon/mitarbeiter.htm
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célcsoportját, tisztázzák az érdekelt felek által gyakorolt befolyás különböző értelmét 
és fokát, és azonosítsák a lehetséges elvárásokat.  Ezt követően felvázolható az 
érdekelt felekkel zajló párbeszéd kommunikációs stratégiája, vagy előkészíthető egy 
kiegyenlítő stratégia a széthúzó érdekekkel vagy érdekkonfliktusokkal való 
szembekerülés esetén. 
 
A CSR szempontjából az érdekelt felekkel való kapcsolatok kérdése a 
következőképpen összesíthető: Kivel szemben és miért felelős a vállalat?  Vagy: 
Kinek áll a jogában felelőssé tenni a vállalatot valamiért? 
 

Az elmélet és a vállalati gyakorlat különböző modelleket kínál az érdekelt felekkel 
folytatott kapcsolat befolyásolási szintekre és hatásokra történő kategorizálásához, 
valamint az ezektől a csoportoktól érkező elvárások szisztematikus bemutatásához 
és a vállalat számára fennálló kockázatok és lehetőségek megragadásához.   
 
A gyakorlatban elsősorban a külső érdekelt felekre összpontosítanak. A példák 
lobbicsoportokat, versenytársakat, beszállítókat vagy együttműködő partnereket és 
kormányzati hivatalokat foglalnak magukban, mint például az adóügyi, a 
környezetvédelmi vagy a kartellezés elleni hatóságokat. Ebben a tekintetben a 
következő számít fontos szempontnak: Ha ez vállalati irányelveket érint, mely 
csoportok válhatnak aktívvá? Például jogi eljárások, sztrájkok vagy tiltakozások 
esetén? 
  

A belső célcsoportok például magukban foglalják a vezetőségi szinteket, valamint a 
munkavállalói és igazgatótanácsokon belüli csoportokat. Az érdekelt felek 
szisztematikus elemzésével például informatív betekintéseket nyerhetünk abba, hogy 
a saját cégen belül is léteznek-e érdekkonfliktusok.  
 
 
3.3. feladat (hozzávetőlegesen 45 perc) 
 
Az „Érdekelt felek térképe” gyakorlat a jelen CSR-kivonat videóanyagában látható 
vállalati példák használatával végezhető el. Amennyiben a csoportja különböző 
vállalatok résztvevőiből áll, a tartalomhoz kapcsolódó jobb részvételhez és 
azonosításhoz a következő megközelítés alkalmazása javasolt:  
 
Osszon ki flipchartokat az egyes résztvevőknek, és kérje meg őket, hogy mutassák 
be a kiválasztott vállalat fő tevékenységét a lap középső részén. Sokat segít, ha a 
vállalat fő üzleti tevékenységét a lehető legrövidebb mondattal mutatják be. Ezt 
követően ossza szét a flipchartokat a teremben.  
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy járjanak körbe a teremben 10 percig, flipcharttól 
flipchartig sétálva.  Ez idő alatt a résztvevőket fel kell kérni arra, hogy írják fel a 
lapokra, hogy a bemutatott tevékenység alapján mely érdekelt felek (= személyek, 
csoportok vagy szervezetek) kapcsolódhatnak a vállalathoz, vagy melyekre van 
hatással a vállalati tevékenység.   



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

Indítson el egy második 10 perces ötletbörzét (brain storming-ot). A résztvevőknek 
most témaköröket és tendenciákat kell rendelniük az érdekelt felekhez felsorolás 
formájában.  
 
A gyakorlat végén a csoportban megbeszélhetik az egyes flipchartokon található 
tartalmakat, vagy átadhatja a résztvevőknek saját „érdekelt fél térképeiket” a téma 
további végiggondolásához, valamint a a saját vállalatuknál történő felhasználáshoz.      
 
 
További információk és források 

 
UPJ – CSR Consulting in Germany 
 
http://www.upj.de/Beratung.131.0.html 
 
 
Alternate Kft. – CSR Consulting in Hungary 
 
http://www.alternate.hu/index.php/erintetti-parbeszed.html 
 
 
RSO – CSR Consulting in Portugal  
 
http://www.rsopt.com 
 
 
BITC – CSR Consulting in UK 
 
http://www.bitc.org.uk 
 
 
 
 
 
 

http://www.upj.de/Beratung.131.0.html
http://www.alternate.hu/index.php/erintetti-parbeszed.html
http://www.rsopt.com/
http://www.bitc.org.uk/
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CSR határfelületek a vállalaton belül 

3.4. Humán erőforrások fejlesztése a CSR-követelményeknek való 

megfelelés érdekében       

 
Rövid összefoglalás 

A humán erőforrások fejlesztésének célja az alkalmazottak felkészítése a 
vállalat jövőbeni követelményeinek megfelelő módszeres, rendszeres és 
specifikus módon. Bár a humántőke egyetlen vállalat mérlegében sem jelenik 
meg a létszükségletű vagyontárgyként, a munkavállalók termelékenységi, 
lojalitási és elégedettségi szintje mérhetővé teszi a humán erőforrások 
fejlesztésének vállalati sikerben játszott szerepét. Így a Vállalati társadalmi 
felelősségvállalás (CSR) és a humán erőforrások fejlesztése kölcsönösen függ 
egymástól. A humán erőforrások fejlesztése ezért érintkezési felületet jelent 
azoknak a speciális gyakorlati tudásoknak (know-how) és készségeknek 
létrehozásához, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a CSR-t mélyen 
megalapozzuk a vállalat munkaerejében.  

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A humán erőforrások fejlesztési célkitűzéseinek és funkcióinak, valamint a 
CSR által az alkalmazottak részére kínált lehetőségeknek a megismerése.   

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Az összes alkalmazott készségei közötti kölcsönhatás az, ami élteti a vállalatot, és 
lehetővé teszi az általános sikertényezőket, mint például a piaci részesedést, a 
termék vagy szolgáltatás minőséget. A legjobb stratégia is hiábavaló, ha hiányoznak 
az alkalmazásához szükséges készségek. Az alkalmazottak részéről szükséges 
készségek a vállalat fejlődésével, valamint a piacok, a fogyasztási szokások, a 
vásárlói igények és a teljes társadalom átalakulásával együtt változnak. A stratégiai 
humánerőforrás-fejlesztés az alkalmazottak képesítését a vállalaton belüli három 
legfontosabb átfogó tanulási folyamatra alapozza: operatív érték létrehozási 
folyamatok, stratégiafejlesztési folyamatok és menedzselési folyamatok.  
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) több tényezőn keresztül közvetlenül 
kapcsolódik a vállalati humán erőforrásokhoz. Egyrészt a CSR-intézkedések 
eszközként szolgálnak a vállalat számára az alkalmazottak és gyakorlati tudásuk 
megszerzéséhez és megtartásához. Ez kifejezetten fontos a kis- és 
középvállalkozások számára, amelyek erős versenyben állnak a nagyvállalati 
csoportokkal a szakképzett munkavállalók elcsábítása terén. Másrészt a CSR csak 

http://de.wikipedia.org/wiki/Marktanteil
http://de.wikipedia.org/wiki/Produkt_%28Wirtschaft%29
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akkor lehet hasznos és fenntartható a vállalaton belül, ha integrálja az alkalmazottak 
személyes és szakmai fejlődését. Az olyan példaértékű intézkedések, mint a Vállalati 
önkéntesség (az alkalmazottak társadalmi elkötelezettségének ösztönzése), 
hozzájárulnak a vállalat CSR-jéhez, miközben támogatják a kulcsfontosságú 
képesítéseket, valamint a technikai, szociális és menedzselési készségeket, vagyis a 
humán erőforrások fejlődésének legfontosabb területét.   

A vállalatoknak különleges készségekre van szüksége egy CSR-stratégia 
megvalósításához, amely a vállalati vezetéstől az összes vállalati beosztást elfoglaló 
munkavállalókig terjed.  

A humánerőforrás-menedzsment például különbséget tesz a humán erőforrások 
kiválasztása, a humán erőforrások irányítása, a humán erőforrások fejlesztése, a 
bérezési rendszer és a humán erőforrások adminisztrációja között. Ezek közvetlenül 
hatnak egymásra. A következő módszerek tartoznak például a CSR-intézkedésekbe 
történő integráláshoz: az új alkalmazottak helyszíni képzése, szponzorálás és 
mentori rendszerek, betanítás, továbbképzés, a munka váltakozása, a munka 
bővítése, csapatfejlesztés, ideiglenes menedzsment, szakmai gyakorlatok és külföldi 
tartózkodások, tanulás oktatás segítségével, kiegészítő és posztgraduális 
tanulmányok stb. 
 
A CSR és humán erőforrások koordinálásának szükségessége a CSR-stratégia vagy 
a megfelelő stratégiai újraigazítások bevezetéséhez kapcsolódóan válik kifejezetten 
egyértelművé. Például, amennyiben új környezeti CSR-intézkedésekre van szükség, 
lényeges, hogy azt a munkavállalók megértsék, és az intézkedés alkalmazható 
legyen. 
 
 
3.4. feladat (hozzávetőlegesen 90 perc) 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy 3-6 személyből álló kis csoportokban vegyenek részt 
a „CSR-agytröszt” játékban. Ehhez a gyakorlathoz a résztvevőkre vagy a 7. 
fejezetben bemutatott esettanulmányok egyikére támaszkodhat. A "CSR-agytröszt” 
játék 3 szakaszból áll:  

 
1. Kritika: (15 perc) 

A résztvevők a csapataikban megbeszélik, hogy mi az, ami nem megfelelően 
működik a vállalatnál. Az eredményeket flipchart-lapokra írják fel.  

 
2. Fantázia (30 perc) 

A résztvevők létrehoznak egy flipchart-lapot, megválaszolva a következő 
kérdéseket: „Hogyan néz ki a vállalat a lehető legjobban alkalmazott CSR 
esetén?” 
Ebben a szakaszban nincs pénzügyi, eszközbeli és időbeli korlátozás.  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Personaleinf%C3%BChrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Coaching
http://de.wikipedia.org/wiki/Weiterbildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Job-Rotation
http://de.wikipedia.org/wiki/Job-Enlargement
http://de.wikipedia.org/wiki/Job-Enlargement
http://de.wikipedia.org/wiki/Teamentwicklung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BChren_auf_Zeit&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Lernen_durch_Lehren
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A 2. szakasz folytatásaként a csapatok bemutatják saját CSR-vállalataikat. 
Minden résztvevő az egyes CSR-vállalatok 2-3 CSR-tevékenységét beszéli 
meg, amelyeket a következő lépésben kell létrehozni és bemutatni.  
 

3. Valóság (30 perc) 
A résztvevőket újra rendezve a partnercsapatok létrehoznak egy koncepciót 
ahhoz a 2-3 CSR-tevékenységhez, amelyeket a plénumon az egyes 
vállalatokhoz kiválasztottak. A kérdés arra vonatkozik, hogy ezek az 
intézkedések a valóságban miként foganatosíthatók.  
  

Végül az összes partnercsapat bemutatja eredményeit a hallgatóság előtt.  
 
 
További információk és források 
 
Leitfaden „Personalentwicklung. Auf die Mitarbeiter kommt es an.“ 
 
RKW Baden-Württemberg  
 
http://www.rkw-bw.de 
 
 
Presentation of Alternate Kft. – CSR Consulting in Hungary 
 
http://csrajanlas.wordpress.com/2010/10/02/fenntarthato-fejlodes-es-hr/ 
 
 

http://www.rkw-bw.de/
http://csrajanlas.wordpress.com/2010/10/02/fenntarthato-fejlodes-es-hr/
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CSR határfelületek a vállalaton belül 

3.5. Sokszínűség kezelés és diszkriminációmentesség  

     

Rövid összefoglalás 

A sokszínűség kezelés egyenlő bánásmódot, integrációt és vállalati 
diszkriminációmentességi irányelveket foglal magában. Ennek az a célja, hogy 
pozitív módon hangsúlyozza ki az alkalmazottak egyéni sokszínűségét, és 
felhasználja azt a vállalaton belüli hozzáadott értékhez és a 
versenyelőnyökhöz. Így a „Sokszínűség-kezelés” alátámasztja azt a tézist, 
hogy a sokszínű munkaerő sokkal sikeresebb, mint a homogén háttérrel 
rendelkező alkalmazottak. A munkahelyi diszkriminációval kapcsolatban az 
Európai Uniós vállalatok ellen jogi eljárás is indítható. A gyakorlatban a 
sokszínűség kezelés főleg a nagyvállalatoknál számít a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás belső jellemzőjének.  

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A vállalatok diszkriminációmentességgel és a sokszínűség kezelés 
alkalmazásával kapcsolatos jogszabályi követelményeinek megismerése. 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Az EU foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
irányelve szerint az Európai Unióban mindenki védelmet élvez a munkahelyi 
diszkriminációval szemben, függetlenül attól, hogy az életkoron, fogyatékosságon, 
szexuális irányultságon és valláson vagy ideológián alapul.  Az EU faji vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód irányelve megtiltja a 
munkahelyen a faji vagy etnikai alapú diszkriminációt, továbbá az élet olyan 
területein is, mint az oktatás, a szociális biztonság, az egészségügyi ellátás és 
javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés. 
 
A vállalatok évekig foglalkoztak a társadalmainkban zajló bevándorlási helyzettel. 
Németországban közel 15 millió bevándoroló személy él, amely a teljes lakosság 18 
%-ának felel meg. A legtöbb vállalatnál az emberek természetes módon 
együttműködnek, és nemcsak formális képesítéseikkel és gyakorlati tudásukkal 
járulnak hozzá a vállalat működéséhez, hanem személyes készségeikkel és saját 
nézeteikkel is. Az alkalmazottak sokszínűsége és a velük szembeni egyenlő 
bánásmód promóciós stratégiaként és a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
részeként hozzájárulhat a pozitív összképhez. Nem utolsó sorban a 
sokszínűségkezelést alkalmazó vállalatok megvédik magukat attól, hogy megsértsék 
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az EU törvényeiben meghatározott diszkriminációellenes előírásokat. A CSR-
stratégia megfelelő rendezett keretfeltételt jelenthet a vállalaton belüli sokszínűség-
kezeléshez. 
 
A sokszínűség-kezelés célja azonban nem csak az, hogy megakadályozza a 
vállalaton belüli diszkriminációt és esélyegyenlőséget hozzon létre. A vállalatok a 
sokszínűség kezelést gazdasági előnyök létrehozásához is használhatják. Az 
értékesítési piacok és vásárlói kapcsolatok tekintetében a munkaerő sokszínűsége 
specifikusan új, bevándorló hátterű vásárlói csoportok megcélzását (etnomarketing) 
teheti lehetővé, vagy versenyelőnyöket jelenthet a többnyelvű szolgáltatások 
biztosításán keresztül megtartott vásárlóknak köszönhetően.  
 
A vállalaton belül a sokszínűség kezelés a konfliktusok megoldásában és 
elkerülésében is segít, amely pozitív hatással lehet a vállalati légkörre. A vállalatok 
egy sokszínűségi felelős kinevezésével megfelelően gyakorolhatják ezt.         
 
A fenntartható vállalatok jó előre megfontolják a munkapiacon és a humánerőforrás-
menedzsment terén fennálló demográfiai változásokat.  Például a sokszínűség-
kezelés segít számukra felkészülni arra, hogy a jövőben az egyre inkább elöregedő 
munkaerő és a képzett munkavállalók egyre nagyobb hiánya miatt sokkal 
hangsúlyosabban kell bevándorló hátterű alkalmazottakra támaszkodniuk.    
 
A globális piacon aktív vállalatoknak minden hierarchiai szinten nemzetközi és 
interkulturális készségekkel kell rendelkezniük. A sokszínű, különböző 
perspektívákkal rendelkező csapatok a legjobb feltételt teremtik meg a dinamikához 
és az innovációhoz. A nagyvállalatok esetén nemzetközi együttműködés hiányában 
valójában lehetetlen Kutatási és fejlesztési (R&D) osztályt létrehozni. 
 

Bizonyos Európai Uniós tagállamok nemzeti „Sokszínűségi kiáltványt” hoztak létre, 
amellyel orientációs keretfeltételeket teremtenek meg a vállalatoknak a sokszínűség-
kezelés alkalmazásához. Németországban a „Sokszínűségi kiáltvány” testületi 
kezdeményezés, amelybe a vállalatok a vezetőség és a Szövetségi Kormány 
Bevándorlásügyi, Menekültügyi és Integrációs központjának felelős képviselői által 
aláírt megállapodással léphetnek be. A kezdeményezés azzal a céllal indult, hogy 
elősegítse a sokszínűség felismerését, tiszteletét és integrálását a vállalati kultúrába 
azáltal, hogy a megállapodók előítéletektől mentes munkakörnyezetet teremtenek. A 
„Sokszínűségi kiáltvány” 2006 végén jött létre. Azóta közel 800 vállalat és 
közintézmény vállalta fel a kezdeményezést. 

A „Sokszínűségi kiáltvánnyal” a vállalatok és a munkaadók a következőket vállalják: 

• az egyén megbecsülése és tisztelete a vállalati kultúra alapelveként 
• olyan humánerőforrás-menedzsment, amely igazságosan veszi figyelembe az 

alkalmazottak különböző készségeit 
• a társadalmi sokszínűséggel kapcsolatos eszmecsere vállalaton kívüli 

folytatásának lehetősége 
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• a sokszínűség mint a belső és külső párbeszéd témaköre 
• éves jelentések a „Sokszínűségi kiáltvánnyal" összefüggő saját 

tevékenységekről 
• az alkalmazottak integrálása a „ Sokszínűségi kiáltvány” alkalmazásához 

 
3.5. feladat (hozzávetőlegesen 30 perc) 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy hozzanak létre 3-6 személyből álló kis csoportokat a 
„lehetőségek piacteréhez”. Válasszon ki minden egyes csapathoz egy vállalatot a 7. 
fejezetben bemutatott esettanulmányok közül. Az elkövetkező 20 percben a 
csapatoknak kell eldönteniük, hogy ki milyen beosztásba kerül a vállalatnál a 
sokszínűség kezeléshez kapcsolódó megközelítésüknek megfelelően. Ezt követően 
minden csapat bemutatja a vállalatát.  
 
 
További információk és források 
 
EU campaign "For diversity. Against discrimination." 
 
www.stop-discrimination.info 
 
 
„Sokszínűségi kiáltvány” a német vállalatoknál 
 
http://www.vielfalt-als-chance.de 
 
 
Hungarian study on equal opportunities at the working place  
 
mtd Tanácsadói Közösség (2009) 
 
http://www.mtdtanacsado.hu/Munkahelyi_eselyegyenloseg-
vallalati_felelossegvallalas_2009._Osszefoglalo_tanulmany.pdf  
 
 

http://www.stop-discrimination.info/
http://www.vielfalt-als-chance.de/
http://www.mtdtanacsado.hu/Munkahelyi_eselyegyenloseg-vallalati_felelossegvallalas_2009._Osszefoglalo_tanulmany.pdf
http://www.mtdtanacsado.hu/Munkahelyi_eselyegyenloseg-vallalati_felelossegvallalas_2009._Osszefoglalo_tanulmany.pdf
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CSR határfelületek a vállalaton belül 

3.6.    Környezetirányítási rendszerek               

   

Rövid összefoglalás 

A környezetirányítási rendszereket (EMS) a vállalatok egyre inkább önkéntes 
eszközként használják az olyan megelőző környezetvédelemhez, amely 
túlmegy a környezetvédelmi törvények követelményein. Az EMS-ek a vállalatok 
által okozott negatív környezeti hatás szisztematikus regisztrálását és 
csökkentését célozzák meg az olyan globális szabványok létrejöttének 
köszönhetően, mint az ISO 14001. Ezeket gyakran további stratégiai 
tevékenységek, programok és jelentések kiindulási pontjaként használják a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) további alterületein belül is.  

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A környezetirányítási rendszerekhez kapcsolódó EU-s és legfontosabb 
világszintű szabványok megismerése  

 
 
CSR tanulási tartalmak 

A környezetirányítási rendszer (EMS) egy vállalat irányítási rendszere, amely a 
vállalati környezeti irányelvek alkalmazását meghatározó felelősségek, magatartási 
kódexek, eljárások és előírások gyűjteménye. Az általában egy környezetirányítási 
felelős által fenntartott és menedzselt környezetirányítási rendszer a vállalat 
környezeti céljainak szisztematizálását, kezelését és ellenőrzését szolgálja. Az 
Európai Unióban főleg a globális érvényű ISO 14001-es szabványt vagy az EU 
EMAS irányelvét (Öko-felügyelet / Környezetirányítási  és felügyeleti rendszer) 
használják. 

A környezetirányítási rendszerüket az ISO 14001-es és/vagy EMAS irányelv alapján 
kialakító vállalatok közül egyre többen külső vagy környezetvédelmi felügyelőket 
bíznak meg EMS-ük tanúsításával (ISO 14001) vagy érvényesítésével (EMAS).   Ez 
megnövelheti a vállalat környezetirányítási rendszerének ökológiai hitelességét a 
nyilvánosság és a vásárlók előtt, és stratégiai versenyelőnyöket eredményezhet. 

A két szabvány, az ISO 14001 és az EMAS, azt várja el a vállalattól, hogy teljesítse 
az összes környezetileg releváns törvényi előírást. Az EMAS a környezetvédelmi 
nyilatkozat további összeállítását igényli. A megfelelő környezetvédelmi 
szabványokban foglalt rendeleteknek megfelelően környezetvédelmi kézikönyvet és 
környezetvédelmi programot kell létrehozni. A kézikönyv szervezeti struktúrát és 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Betriebliche_Umweltpolitik&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Betriebliche_Umweltpolitik&action=edit&redlink=1
http://www.quality.de/lexikon/iso.htm
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/iso_14001.htm
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/emas.htm
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/audit.htm
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/environmental.htm
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/environmental.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Umweltgutachter&action=edit&redlink=1
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/umwelterklaerung.htm
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/umwelterklaerung.htm
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/umweltprogramm.htm
http://www.quality.de/lexikon/handbuch.htm
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/organisationsstruktur.htm
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ahhoz kapcsolódó személyzeti felelősségeket határoz meg. A környezetvédelmi 
program kitűzi az elérendő környezetvédelmi célkitűzéseket és az ahhoz szükséges 
intézkedéseket. Egy független felügyelő rendszeresen ellenőrzi a megfelelést az 
összes követelménynek, valamint a környezetvédelmi kézikönyv és 
környezetvédelmi program létrehozását. 

A nemzetközi ISO 14001-es szabvány a világon a legfontosabb vállalati 
környezetirányítási előírás.  A környezetirányítás európai „Öko-felügyelete” (EMAS) 
magában foglalja az ISO 14001-es szabványban foglalt követelményeket. 

Németországban jelenleg hozzávetőlegesen 4000 vállalat rendelkezik ISO 14001-es 
tanúsítvánnyal. A környezetkezelési rendszerek tanúsításához kapcsolódó idő- és 
költségráfordítási igény a kis- és középvállalkozásokkal szemben is egyre nagyobb 
követelmény. Ez egyrészt a globális versenytényezők miatt, másrészt pedig annak a 
tényezőnek köszönhetően jelentkezik, hogy megmaradjon a vállalkozás vonzereje a 
megfelelő CSR-előírásokat alkalmazó nagyobb vállalatok értékláncában résztvevő 
parterként vagy beszállítóként. 

 
További információk és források 
 
ISO 14001 
 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet  
 
www.iso.org 
 
 
EMAS 
 
Környezetirányítási és felügyeleti rendszer  
 
Az Európai Bizottság támogatási szolgálata 
 
http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htmv 
 
 
 

http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/umweltziele.htm
http://www.14001news.de/14001_ff/14001-UMS/body_14001-ums.html
http://www.14001news.de/ISO___EMAS/body_iso___emas.html
http://www.iso.org/
http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htmv
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CSR határfelületek a vállalaton belül 

3.7. Az alkalmazottak motiválása a környezettudatos magatartásra

     

Rövid összefoglalás 

Az alkalmazottak környezettudatos magatartása a vállalat napi rutinja során 
gyakorlati tesztnek veti alá a CSR-stratégia ökológiai szempontjait. Ugyanakkor 
a környezetbarát munkahely megteremtésére irányuló egyszerű intézkedések 
is jelentős költségmegtakarításokat hoznak létre a vállalaton belül.  

 
Tanulási célkitűzések 
 

 Képesség a környezetirányítási témakörök gyakorlatias átadására, valamint 
arra, hogy azok könnyen alkalmazhatóvá váljanak az egyes alkalmazottak 
munkahelyén.  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A vállalati környezetirányítási rendszerek, mint az ISO 14001 és az EMAS jelentették 
az előretekintő vállalati gazdálkodás márkanevét a CSR-témakör megjelenése előtt. 
Bizonyos vállalatoknál a vállalati környezetvédelem példaértékű modellként működő 
átfogó igénnyé vált, és nem csak az ökológiai témakörök, hanem a társadalmi és 
üzleti kérdések tekintetében is.   
 
Az összes szándék és célkitűzés szempontjából a hulladékelkülönítés, az erőforrás-
takarékosság, mint például az összes vállalati entitáson és szektoron belüli energia 
és vízmegtakarítás, teljes mértékben a napi rutin részévé vált, a környezetirányítási 
tanúsítványoktól függetlenül. A környezetvédelemre egyre inkább mint 
„szükségszerűségre” tekintenek, mert az előírások megszegése nem csak jogi és 
pénzügyi következményekkel jár, hanem a vállalatról kialakuló negatív összképpel is. 
Másrészt, az energiahatékonyság kérdésének tekintetében a vállalaton belüli 
környezetbarát magatartás a mérlegre is pozitív hatással van, ami például a 
termékek gyártási, illetve az irodaépületek és értékesítési területek fenntartási 
költségének a csökkenésével jár. Jelentősen függ az alkalmazottaktól, hogy a vállalat 
mennyire tűnik ki a környezetvédelemmel és az energiahatékonysággal. Az 
alkalmazottak a magatartásukkal folyamatos javulást érhetnek el, és számos kisebb 
horderejű intézkedés alkalmazásával is erőforrásokat takaríthatnak meg.  
 
Az egyes alkalmazottak motivációja lényeges tényezőnek számít, amikor az 
alkalmazottakat a vállalaton belül klímaügyi és környezeti célkitűzések elérése 
érdekében integrálják és képezik ki. A vállalaton belül fontos többszöröző tényezők 
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azonosíthatók és használhatók fel, amellyel az alkalmazottak a magatartásuk 
speciális és rutinszerű változtatására ösztönözhetők. Ez a szerepet gyakran a 
környezetvédelmi felelősök, a humán erőforrás osztály alkalmazottai, az alkalmazotti 
kiadványok szerkesztőszemélyzete vagy a megbízott részlegvezetők vállalják fel. 
Különösen a kisvállalkozások esetén számít maga a vezetőség a legfontosabb 
többszöröző tényezőnek.  
 
A CSR hiteles és fenntartható alkalmazása a vállalatnál az alkalmazottak 
együttműködését igényli. A munkaerő „közös felelősségvállalása” könnyen pozitív 
hatást válthat ki a különleges, főleg a környezet CSR-alterületét érintő 
intézkedésekkel.  A vállalatok számos gyakorlati útmutatót hoztak létre, és számos 
további ingyenes információs és motivációs anyag, például poszterek érhetők el, az 
alkalmazottak környezettudatos cselekedetre való ösztönzés céljából. 
 
 
3.7. feladat (hozzávetőlegesen 10-20 perc) 
 
Használja az alábbi cselekvési területeket és beszélje meg a résztvevőkkel a legtöbb 
vállalat alkalmazottjára általánosítható egyszerű környezetirányítási intézkedéseket.  
 
 
Tanácsok az alkalmazottak számára: irodai berendezés 
Számos ipari országban évente átlagosan 1,5 %-kal nő az irodai energiafogyasztás, 
ami folyamatosan emelkedő költséget jelent a vállalatoknak. Ezzel szemben az irodai 
berendezések vásárlásához és használatához kapcsolódó néhány egyszerű szabály 
betartása jelentős költségmegtakarítási lehetőséget jelent.  
 

- Milyen ötleteik vannak a résztvevőknek ezzel kapcsolatosan? 
 
 
Tanácsok az alkalmazottak számára: papír és nyomtatás 
Németországszerte az irodákban és az adminisztrációban átlagosan évi 800.000 
tonna papírt használnak fel, amely több mint 320 millió DIN A4-es méretű 500 íves 
csomagnak felel meg.  
 

- Milyen ötleteik vannak a résztvevőknek az ökoegyensúly javításához? 
 

Tanácsok az alkalmazottak számára: hulladékcsökkentés 
A munkahelyen is alkalmazni kell az „A hulladékcsökkentés kiszorítja az 
újrahasznosítást, az újrahasznosítás kiszorítja a kidobást” alapelvet.  
 

- Kérje meg a résztvevőket, hogy vázoljanak fel gyakorlati megoldásokat! 
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Tanácsok az alkalmazottak számára: étrend 
A tudatos étrend elősegíti az egészséget, és ezzel egy időben a klímát is megóvja. 
Az élelmiszertermelés, -szállítás, -tárolás, -csomagolás és –előkészítés 
Németországban a CO2kibocsátás közel egyötödét teszi ki.    
 

- A résztvevők véleménye szerint mit tehetnek a vállalatok ebben a tekintetben? 
 
 
Tanácsok az alkalmazottak számára: mobilitás 
Egyre több olyan vállalat vezet be ökológiai mobilitási intézkedéseket a CSR-
megközelítésébe, amelyeknek a fő üzleti tevékenysége az alkalmazottak jelentős 
mértékű utazásával jár együtt. Az alkalmazottak a munkahelyükre érkezésükkor 
szembesüljenek azzal, hogy a forgalmi torlódás általános ésszerű példa az egyszerű 
szakmai változtatások szükségességére.      
 

- Kérje fel a csoportot a mobilitáshoz kapcsolódó ökohatékonysági ötletekre!  
 
 

Példák a munkahelyen tanúsított környezettudatos magatartásra ösztönző 
plakátokra: 
 
 

                            
 
 
További információk és források 
 
„Mitarbeitermotivation für umweltbewusstes Verhalten. Ein Leitfaden für 
Umweltbeauftragte in Unternehmen.“ 
 
Bajor Környezetvédelmi Hivatal (2009) 
 
http://www.lfu.bayern.de   
 
 
 
 

http://www.lfu.bayern.de/
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3.8. Vállalatirányítás        

 
Rövid összefoglalás 

A Vállalatirányítás az összes gazdálkodási és ellenőrzési struktúrát magában 
foglalja, különösen a tőzsdén jegyzett vállalatok esetén. A vállalatirányítást 
ellenőrző nemzeti szabályozásoknak való átlátható megfelelés azt a célt 
szolgálja, hogy megerősítse a befektetők, vásárlók, alkalmazottak és a 
nyilvánosság bizalmát a vállalatok vezetésében és azok nyomonkövetésében. 
2002 óta a németországi tőzsdén jegyzett vállalatoknak nyilatkozatot kell 
közölniük a Német Vállalatirányítási Kódexnek való megfelelőségről. A Vállalati 
társadalmi felelősségvállalás (CSR) tekintetében a vállalatirányítás a tőzsdén 
jegyzett vállalatok CSR-stratégiájának és CSR-jelentésének szerves része. 

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A vállalati gazdálkodás és a vállalati ellenőrzés (vállalatirányítás) közötti 
párbeszéd megértése, és ezek CSR-rel való kapcsolódási pontjainak 
felismerése  

 
 
CSR tanulási tartalmak 

Az olyan gazdálkodási botrányok, mint a mérleghamisítás, adócsalás vagy korrupció 
rendszeresen életre keltik a vállalatirányítási kérdéseket, vagyis a vállalati 
teljesítménymérések és ellenőrzések szükségességét, különösen a multinacionális 
vállalatokhoz kapcsolódóan. A törvények egyre részletesebben taglalják a vállalatok 
vezetéséhez és nyomon követéséhez szükséges követelményeket, amelyeket 
különálló nemzeti Vállalatirányítási kódexekben fogalmaznak meg.  A folyamatban a 
vállalatirányítási összetevők folyamatosan növekednek, így napjainkban ezek már 
nem csak a vezetőség és a felügyelőbizottság szerepére és felelősségére 
korlátozódnak. A kockázat- és megfelelőségkezelés (ez utóbbi a törvényeknek, 
irányelveknek és önkéntességi előírásoknak való megfelelést jelenti) ugyanúgy a 
modern vállalatirányítás részét képezi, mint a kompetens belső felülvizsgáló részleg 
által nyomon követett belső ellenőrző rendszer. 

Mostanáig az érvényes törvények és törvénykönyvek megszerkesztésében nem volt 
közvetlen fogalmi viszony a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a 
vállalatirányítás között. Az átláthatóság és ésszerű kockázatkezelés között azonban 
fontos érintkezési felületek húzódnak meg, amelynek köszönhetően a 
Vállalatirányítási kódexek kötelezővé tehetők a vállalat vezetősége számára.  A 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

közvetlenül a CSR-hez kapcsolódó kockázatok környezetvédelemhez, munkához, 
társadalmi ügyekhez és jó hírnévhez kapcsolódó kérdésekben is megtalálhatók. 
Amennyiben ezek a kockázatok megvalósulnak, a vállalatok jelentős károsodást 
szenvedhetnek, amely a vállalat értékének csökkenéséhez vezet, mint például 
elmaradt értékesítések és bevételek, vagy akár a „működési engedély” elvesztését is 
eredményezheti. Továbbá a CSR-jelentés egyre növekvő jelentőséget kap, és a 
helyes vállalati gazdálkodás részének tekintik. 
 
A Vállalatirányításnak azonban még nem létezik egységes globális értelmezése vagy 
meghatározása. Európai szinten az Európai Bizottság 2004-ben Európai 
Vállalatirányítási Fórumot hozott létre abból a célból, hogy elősegítse a nemzeti 
Vállalatirányítási kódexek konvergenciáját.  

A német vállalatirányítási kódex a tőzsdén jegyzett német vállalatok gazdálkodását 
és felügyeletét irányító törvényi előírásokat jelenti, és a következőket foglalja 
magában:  

 részvényesek és általános összeállítás  
 együttműködés az igazgatótanács és a felügyelőbizottság között  
 igazgatótanács  
 felügyelőbizottság  
 átláthatóság  
 számvitel és éves audit  

 
További információk és források 
 
Die Schnittstelle von Nachhaltigkeit (CSR) und Corporate Governance 
„Nachhaltigkeit bei der Unternehmenssteuerung“ (2004) 
 
Systain Consulting GmbH  
 
http://www.systain.de 
 
 
Európai Vállalatirányítási Intézet  
 
Nemzeti kódexek jegyzéke 
 
http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Kommission
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Europ%C3%A4isches_Corporate_Governance-Forum&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Europ%C3%A4isches_Corporate_Governance-Forum&action=edit&redlink=1
http://www.systain.de/
http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php
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CSR határfelületek a vállalaton belül 

3.9. Nemzetközi CSR-követelmények – ENSZ Globális Egyezmény 

 
Rövid összefoglalás 
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalás azzal a kihívással szembesíti a 
nemzetközi szinten aktív vállalatokat, hogy teljes értékláncukra kiterjedően 
társadalmilag és ökológiailag felelősségteljesen cselekedjenek. A CSR-rel 
kapcsolatos minimális szabványokat, különösen az emberi jogokat, 
munkajogot, diszkriminációmentességet és egyenlő esélyeket érintő 
fogalmakat, nemzetközi egyezményekben és tájékoztatókban határozták meg. 
Az ENSZ Globális Egyezmény a nemzetközi CSR-követelmények orientációs 
útmutatójaként szolgál.   
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A nemzetközi CSR-követelmények tartalmának megismerése az Egyesült 
Nemzetek Globális Egyezményének alapján   

 

 
CSR tanulási tartalmak 
 
Az Egyesült Nemzetek Globális Egyezménye világszinten arra ösztönzi a 
vállalatokat, hogy alkalmazzák az emberi jogokkal, munkaszabványokkal, 
környezetvédelemmel és a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos tíz alapelvet. 
Ezt önkéntes tanulási és párbeszéd platformként kell érteni. Annak érdekében, hogy 
a globalizáció társadalmilag és ökológiailag sokkal életképesebb legyen, a Globális 
Egyezmény végrehajtása a vállalatok és az Egyesült Nemzetek közötti paktumként 
történik. A Globális Egyezményben való részvételhez a vállalat vezetőségének írásos 
szándéknyilatkozatot kell elküldenie az ENSZ főtitkárának, amelyben kijelenti, hogy a 
vállalat a jövőben elkötelezett a minimális társadalmi és ökológiai szabványok 
mellett. A szabványok összefoglalása a paktum alapelveiben található meg.  Az 
aláíró vállalatok beleegyeznek, hogy a Globális Egyezmény irodának önkéntes 
adatközlés útján jelentést küldenek a vállalaton belüli megfelelő intézkedésekről, 
előrelépésekről és problémákról.  

Az ENSZ Globális Egyezményben való részvétel egyszerű eszközt jelent a 
vállalatoknak a CSR irányába tett pozitív megjelenés létrehozásához az Egyesült 
Nemzetek emblémája által nyújtott előny segítségével. A Globális Egyezmény 
feltételeinek való önkéntes megfelelés, a szankciók hiánya meg nem felelés esetén, 
valamint az, hogy a vállalatok önkéntes adatközlését nem tekintik át, a 
kezdeményezést azzal a bírálattal illeti, hogy a paktum csupán egy marketing trükk a 
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vállalatok számára. Továbbá, a Globális Egyezmény alapelvei a minimális 
szabványokra olyan dokumentumok alapján összpontosítanak, amelyeket a 
nemzetközi közösség többsége már elfogadott, és a nemzeti esetjogba integrált.   
Ennek megfelelően az ENSZ kezdeményezését gyakran érik olyan bírálatok, hogy túl 
gyenge és nem hatékony.  

A nemzetközi CSR-követelmények tekintetében a Globális Egyezmény valójában egy 
nem teljes, de mégis átfogó áttekintést biztosít. A paktum tíz alapelvét a 
következőképpen határozták meg:  

Emberi jogok 

1. alapelv: a vállalatokat arra kérik, hogy befolyási területükön támogassák és tartsák 
tiszteletben a nemzetközi emberi jogokat  

2. alapelv:győződjenek meg róla, hogy nem bűnrészesek-e az emberi jogok 
megsértésében.  

Munkaszabványok 

3. alapelv: a vállalatokat arra kérik, hogy tartsák tiszteletben a szabad gyülekezési 
jogot, a kollektív szerződéskötés jogát és ezek szavatolását  

4. alapelv: a kényszermunka minden formájának eltörlése,  

5. alapelv: a gyermekmunka eltörlése  

6. alapelv: a munkaerő felvételhez és az alkalmazáshoz kapcsolódó diszkrimináció 
eltörlése. 

Környezetvédelem 

7. alapelv: a vállalatokat arra kérik, hogy a környezetvédelmi problémák kezelésekor 
elővigyázatos megközelítést alkalmazzanak,  

8. alapelv: olyan kezdeményezések elfogadása, amelyek nagyobb környezeti 
felelősségvállalást hoznak létre  

9. alapelv:a környezetbarát technológiák kifejlesztésének és elterjesztésének 
támogatása  

Korrupció elleni küzdelem 

10. alapelv: a vállalatokat arra kérik, hogy szálljanak szembe mindennemű 
korrupcióval, beleértve a zsarolást és a vesztegetést.  
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További információk és források 
 
Kiegészítésként az ENSZ Globális Egyezmény weboldalán is találhatóak információk 
az egyes országok kezdeményezéshez kapcsolódó hálózatáról.  
 
http://www.unglobalcompact.org 
 
 

http://www.unglobalcompact.org/


                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

CSR határfelületek a vállalaton belül 

3.10. Nemzetközi CSR-követelmények OECD és ILO alapján 

 
Rövid összefoglalás 
 
A globális vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) által a foglalkoztatási terület fő munkaügyi 
szabványaként meghatározott követelményeken alapul, és a szervezet 175 
tagállama elfogadta. Továbbá, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által a multinacionális vállalatok számára kiadott irányelvek a 
legáltalánosabb ajánlások részét képezik a globalizáció társadalmilag és 
ökológiailag felelős átalakításához. 
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A nemzetközi CSR-követelmények megismerése az OECD és ILO alapján 
 

 
CSR tanulási tartalmak 
 
A nemzetközi szervezetek által kiadott útmutatások kulcsfontosságúak a gazdasági 
alaptevékenységek szempontjából, és ennek eredményeként lényegesek a vállalati 
szintű CSR eléréséhez, főleg a multinacionális vállalatok esetén. Például, az ILO fő 
munkaügyi szabványai és a multinacionális vállalatok számára kijelölt OECD-
irányelvek lényeges összetevőjét jelentik a globális orientáltságú CSR stratégiai 
fejlesztéseihez.  
 
A Német Szövetségi Kormány a nemzeti CSR-stratégia kifejlesztéséhez három 
alappillérre támaszkodik: az ILO fő munkaügyi szabványaira, a multinacionális 
vállalatok számára kialakított OECD-irányelvekre és az ENSZ Globális Egyezmény 
alapelveire.  
 

 

1998-ban az ILO fő munkaügyi szabványai politikai szempontból frissültek, amikor a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet értekezletén a szervezet 175 tagállama elfogadta 
a „Munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatot” 
 
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) négy alapelve az ILO fő munkaügyi 
szabványként is ismert:  
 

 Szabad gyülekezési jog és kollektív szerződéskötési jog 

 A kényszermunka eltörlése 

 A gyermekmunka eltörlése 
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 A munkavégzési és a munkahelyi diszkrimináció tiltása 
 
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által a multinacionális 
vállalatok számára kiadott irányelvek szabálygyűjteményként szolgál a társadalmilag 
felelős és környezettudatos vállalati gazdálkodáshoz. Az OECD-irányelvek 
legutoljára 2000-ben frissültek, és a vállalatok következő fő felelősségi területeihez 
tartalmaznak ajánlásokat: 
 

 Vállalatok alapvető kötelezettségei (fenntartható fejlődés, az emberi jogok 
betartása, helyi képességek ösztönzése) 

 Információs irányelvek (üzleti jelentések kiadása, adatközlés a társadalmilag 
és környezetileg releváns kérdésekről) 

 Foglalkoztatási irányelvek (megfelelés a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fő 
munkaügyi szabványainak) 

 Környezeti irányelvek (környezetirányítási rendszerek létrehozása és átlátható 
környezeti jelentések biztosítása, orientáció az elővigyázatossági alapelvre) 

 Korrupció elleni küzdelem (kenőpénzek visszautasítása, a korrupció elleni 
küzdelemben felhasznált intézkedések átláthatósága) 

 Fogyasztói érdekek (tisztességes üzletviteli, marketing és hirdetési gyakorlat 
biztosítása, valamint a javak és a szolgáltatások biztonsága  és minősége) 

 Kutatás és technológia (a szellemi tulajdon védelme, know-how átadás) 

 Verseny (a tisztességes verseny szabályainak betartása, felhagyás a 
versenyellenes kartellek létrehozásával) 

 Adózás (hozzájárulás a fogadó országok államháztartásához, az 
adótörvényeknek való megfelelés) 

 
 
További információk és források 
 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
 
http://www.ilo.org 
 
 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
 
http://www.oecd.org 
 
OECD information about Germany 
 
http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873402_1_1_1_1_1,00.html 
 
OECD information about Hungary 
 
http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873438_1_1_1_1_1,00.html 
 

http://www.ilo.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873402_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873438_1_1_1_1_1,00.html
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OECD information about Portugal 
 
http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873764_1_1_1_1_1,00.html 
 
OECD information about UK 
 
http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873870_1_1_1_1_1,00.html 
 
 
Vállalati értékek. Vállalati társadalmi felelősségvállalás Németországban 
 
Az internetes oldal a Német Szövetségi Kormánynak a nemzeti CSR-stratégia 
fejlesztésével kapcsolatos tevékenységi területeit és intézkedéseit mutatja be 

 
http://www.csr-in-deutschland.de (német nyelvű változat)  
 
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/4420/startseite.html  
(angol nyelvű változat) 
 
 
  
 

http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873764_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873870_1_1_1_1_1,00.html
http://www.csr-in-deutschland.de/
http://www.csr-in-deutschland.de/portal/generator/4420/startseite.html
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Stratégiai CSR-eszközök 

4.1. ISO 26000 – Szabvány a társadalmi felelősségvállaláshoz 

 
Rövid összefoglalás 

Az „ISO 26000 – Útmutató a társadalmi felelősségről” dokumentumot 2010-ben 
nemzetközi szabványként publikálták. Az útmutató célja, hogy támogassa a 
vállalatokat és szervezeteket a (vállalati) társadalmi felelősségvállalás terén 
meglévő eszközeik fejlesztésében, alkalmazásában és folyamatos javításában. 
Az ISO 26000 - az ISO 9001 vagy ISO 14001 szabvánnyal szemben - nem 
tanúsítható irányítási rendszer. A szabvány az önkéntességen alapul, és nem 
használható a (vállalati) társadalmi felelősségvállalás teljesítmények 
méréséhez.  

 
Tanulási célkitűzések 
 

 Az ISO 26000 fő témaköreinek megismerése, és az útmutató tartalmának 
elsajátítása és használata a nemzetközi CSR-eszmecserében.  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Normákhoz köthető a vállalati felelősségvállalás? Szabványosítható-e egyáltalán a 
CSR? A globális és regionális vállalatok és szervezetek nagyon eltérő módon 
próbálják meg teljesíteni vállalati felelősségvállalásukat. Az ISO 26000 nemzetközi 
szabvány azzal a céllal jött létre, hogy ösztönözze a helyes CSR-gyakorlat globális 
megvalósulását. Ezt a több mint 90 ország több száz szakértője közötti 
konszenzusra alapozza. Az ISO 26000 csaknem öt évig tartó létrehozása során 
egyre nagyobb lett az igény az egyértelmű és globálisan érvényes útmutatások iránt, 
különösen a „feltörekvő piacokon” (újonnan iparosodó országokban) és a fejlődő 
országokban. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) a globális tanácskozási 
folyamatot 2010 végén fejezte be, melynek eredményeként közzé tette a vállalati 
felelősségvállalás orientációs útmutatójaként szolgáló ISO 26000 szabványt. 
 
Az ISO 26000 a magán- köz- és nonprofit szférában tevékenykedő összes 
vállalatnak készült, függetlenül azok méretétől és földrajzi elhelyezkedésétől. A 
szabvány a "Társadalmi felelősségvállalásról” (SR) szól, és ezzel kibővíti a CSR-
eszmecserét. A szabvány a vállalati felelősségvállalás irányelveiről nyújt információt, 
valamint bemutatja annak a lehetőségét, hogy a társadalmi felelősségvállalás elvét 
hogyan lehet integrálni a meglévő vállalati stratégiába, rendszerbe, gyakorlatba és 
folyamatokba. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet nem engedélyez 
hivatkozásokat az ISO 26000-re a nemzetközi jogi gyakorlatban, de a nemzetközi 

http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
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szabvány nem akadályozza a nemzeti szabványok továbbfejlesztését. A 
szabványban azt is meghatározták,, hogy társadalmilag felelősségteljesen cselekvő 
szervezetek nem vehetik át az országok nemzeti felelősségét . Tulajdonképpen 
minden egyes ország egyik fontos kötelessége megfelelő keretfeltételek létrehozása 
a szervezetek „társadalmi felelősségvállalásának” ösztönzéséhez.  
 
Az ISO 26000 szabvány a szervezetek társadalmi felelősségvállalásával 
kapcsolatosan hét fő témakört azonosít, és bemutatja az ezekhez társuló 
irányelveket, illetve speciális cselekvési területeket.   
 
A fő témakörök és a cselekvési területek magukban foglalják a következőket:  
 

1. Szervezeti menedzsment (felelősségi folyamatok és struktúrák) 
2. Emberi jogok (pl. megfelelő gondoskodás, a bűnrészesség és a diszkrimináció 

megakadályozása, nemzetközi jogi szabványok és az ILO fő munkaügyi 
szabványai) 

3. Munkaügyi eljárások (pl. társadalmi párbeszéd/munkakörnek megfelelő 
bérezés, egészségvédelem) 

4. Környezetvédelem (pl. a környezeti hatások elkerülése, az erőforrások 
fenntartható használata, a klímaváltozás enyhítése, a természetes élőhelyek 
védelme) 

5. A szervezetek részéről tanúsított tisztességes viselkedés és magatartás (pl. 
korrupció elleni küzdelem, politikai szerepvállalás, tisztességes verseny, a 
vállalati felelősségvállalás ösztönzése, tulajdoni jogok tiszteletben tartása). 

6. Fogyasztói kérdések (pl. ésszerű marketing, adat- és szerződéstervezés, a 
fogyasztók egészségének és biztonságának védelme, fenntartható 
fogyasztás, vevőszolgálat, vásárlói adatok bizalmas kezelése) 

7. Regionális integrálódás és környezetfejlesztés (pl. integrálódás a régióba, 
oktatás és kultúra, munkahelyteremtés, technológiák kifejlesztése, általános 
jóléti befektetések) 

 
Az ISO 26000 nem jelent szabványosított irányítási rendszert, és ezért nem felel meg 
tanúsítási célokra, valamint jogi vagy szerződéses használatra. A tanúsítási ajánlatok 
vagy azon állítások, mely szerint egy cég ISO 26000 tanúsítvánnyal rendelkezik, a 
nemzetközi szabvány szándékának vagy célzatának a félreértelmezését jelentenék. 
 
Továbbá, a szabvány egyáltalán nem azzal a szándékkal jött létre, hogy leváltsa, 
módosítsa vagy bármilyen más módon megváltoztassa a nemzeti kötelezettségeket. 
Fennáll azonban annak a veszélye, hogy a szakértők és a tanácsadó cégek a 
jövőben „minősítő pecséteket” állítanak ki annak igazolására, hogy a vállalat megfelel 
az ISO-irányelveknek.  
 
Az ISO 26000 használatáról zajló vita azonban itt nem ér véget . A Német Ipari 
Szövetség (BDI) szerint az ISO 26000 aggodalmat kelthet a gazdaságban, 
amennyiben a vállalatokat a piac arra kényszeríti, hogy tevékenységük 
kompatibilitását egy olyan szabvány alapján értékeljék, amely nem tartalmaz 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

általános érvényű, egységes kritériumokat. Ezért félő, hogy a verseny nagyobb 
mértékben torzulhat., mely nagyobb hatással lehet azokra a kisebb vállalatokra, 
amelyek még nem hoztak létre átfogó CSR-irányelveket. Továbbá azok a vállalatok 
is érintettek lehetnek, amelyek már létrehozták és több éve sikeresen alkalmazzák 
CSR-irányelveiket. Azonban ha az ellátási lánc igényli az "ISO 26000 tanúsítványt", 
próbára teszi a vállalaton belül már korábban kifejlesztett CSR-irányelveket, 
amelynek következtében esetleg le kell majd cserélni őket.  
 
 
További információk és források 
 

ISO 26000 információk 
 
http://www.iso.org/sr 
 

http://www.iso.org/sr
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Stratégiai CSR-eszközök 

4.2. A CSR belső mérése és értékelése a Balanced Scorecard 

használatával  

 
Rövid összefoglalás 
 

A Balanced Scorecard teljesítményértékelő rendszer olyan vezetői eszköz, 
amely képes egy stratégiát, mint például a CSR, adott célokká, 
teljesítménymérőkké és folyamatokká alakítani. Így a CSR mérhetővé és 
értékelhetővé, a célok elérése nyomon követhetővé válik. A Balanced 
Scorecard teljesítményértékelő rendszer kapcsolatot teremt a vállalat 
működési szintje és stratégiája között. Az ok-okozati kapcsolatok segítségével 
pontosan ábrázolni lehet az összefüggéseket. Ezzel a Balanced Scorecard 
figyelembe veszi a gazdasági célkitűzésekre alkalmazott környezeti és 
társadalmi szempontok keresztmetszeti jellegét, és lehetővé teszi a 
fenntarthatósági menedzsment és a CSR gazdasági lehetőségeinek 
kihasználását.   
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A teljesítményjelző rendszer megismerése a vállalaton belüli fenntarthatóság 
és CSR méréséhez 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) vállalati stratégiaként történő sikeres 
és fenntartható alkalmazása jelentősen függ a CSR-rendszer ellenőrizhetőségétől és 
a CSR-célkitűzések mérhetőségétől. A Balanced Scorecard megfelelő menedzsment 
eszköz a CSR stratégiai intézkedéseinek meghatározásához és irányításához, 
valamint mérhető célok létrehozásához. Az eszközre főleg az jellemző, hogy 
lehetővé teszi az ökológiai és társadalmi célkitűzéseknek a gazdasági 
célkitűzésekkel együtt történő integrált menedzselését, mivel a környezeti és 
társadalmi kérdéseket a vállalati gyakorlatban gyakran elszigetelten és a napi rutintól 
elkülönítve kezelik. A fenntarthatósági témakörök integrálása az ún. 
„Fenntarthatósági Balanced Scorecard” létrehozásához vezet. Lényegében a 
Balanced Scorecard létrehozása egy vállalat jövőképének és stratégiájának 
kialakításával kezdődik, és a kritikus sikertényezők meghatározásának alapját jelenti. 
Így egy „kulcs teljesítménymutatónak” (Key Performance Indicators = KPI) nevezett 
teljesítményjelző rendszer (=scorecard) jön létre. Ez a tervezőeszköz a vállalati 
tevékenység különböző perspektíváit integrálja magába: a pénzügyi szempontok 
által jellemzett hagyományos vállalati nézetet a vállalati környezeten belül egyéb 

http://de.wikipedia.org/wiki/Key_Performance_Indicator
http://de.wikipedia.org/wiki/Kennzahlensystem
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releváns tevékenységi területekkel bővíti ki, amely így egy kiegyensúlyozott 
megközelítéshez vezet.   
 
A kijelölt célkitűzések eléréséhez a Balanced Scorecard alapján megjelenített, a 
teljesítményjelzők által követett perspektívák általában magukban foglalják a 
következőket: 

 Pénzügyi perspektíva 
 Vásárlói perspektíva 
 Belső és folyamati perspektíva 
 Alkalmazotti vagy tanulási és innovációs perspektíva 

A kitűzött célok megvalósítása érdekében először megfogalmazzák azokat az 
előírásokat, melyek az előre meghatározott teljesítményjelzők eléréséhez 
szükségesek. Ezután a cél elérése érdekében lépésről lépésre tervezik és 
alkalmazzák az intézkedéseket. Ezt a folyamatot strukturált módon alkalmazzák mind 
a négy perspektívánál, így a fejlesztések ok-okozati összefüggéseik alapján mindig 
egymáshoz igazíthatók. Az így kapott teljesítményjelzőkre alapozva a Balanced 
Scorecard összehasonlító áttekintést biztosít azokról a tevékenységekről, amelyek a 
leginkább hozzájárulnak a kitűzött célok eléréséhez. 

 

A Balanced Scorecard tehát egy olyan irányítási folyamat, amely a pénzügyi 
célkitűzések mellett a nem pénzügyi célkitűzéseket is integrálja, és például az 
alkalmazottaknak stabil perspektívát kínál azáltal, hogy mérhetővé teszi 
hozzájárulásukat a teljes vállalati stratégia megvalósításához.   
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További információk és források 
 
A Balanced Scorecard Intézet 
 
http://www.balancedscorecard.org 
 
 
Stefan Schaltegger and Thomas Dyllick (szerkesztők): "Nachhaltig managen mit der 
Balanced Scorecard" (Wiesbaden 2002) 
 

Grafika: Adaptálva innen: Robert S. Kaplan and David P. Norton, "Using the 
Balanced Scorecard as a Strategic Management System," Harvard Business Review 
(1996 január-február): 76.  

 

http://www.balancedscorecard.org/
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4.3. Külső mérés és kiértékelés fenntarthatósági és CSR-

minősítések használatával 

 
Rövid összefoglalás 
 

A független minősítő intézetek vagy bankon belüli elemzőrészlegek által 
végzett fenntarthatósági és CSR-minősítések etikai, társadalmi és ökológiai 
kritériumok szerint rögzítik és értékelik az általában a tőzsdén is jegyzett 
vállalatok teljesítményét. A fenntarthatósági és CSR-minősítések a vállalatok 
ökoszociális teljesítményét vizsgálják. A befektetők és egyéb érdekelt felek 
szempontjából az ilyen minősítések hitelessége messze meghaladja a 
vállalatok által rendelkezésre bocsátott információk hitelességét.  
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 Betekintés a fenntarthatósági és CSR-minősítésbe mint a vállalatok külső 
kiértékelési eszközébe  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A minősítő intézetek eddig főleg a tőzsdén jegyzett vállalatok kiértékeléséhez 
végeztek fenntarthatósági vizsgálatokat. Ezek az intézetek független, összesített 
adatokkal látják el a bankokat, befektetőket és a leendő érdekelteket az egyes 
vállalatok fenntarthatósági és CSR-teljesítményéről. A minősítő intézetek és a 
hitelintézetek belső elemző részlegei ebből a célból saját értékelési rendszereket 
hoztak létre. Ezek a mérési módszerek és értékelési eljárások számos 
fenntarthatósági és CSR-kritériumot foglalnak magukban. Az egyes vállalatok adatai 
alapján az elemzők a fenntarthatósági alapelvek segítségével meghatározzák a 
vállalat abszolút fenntarthatósági indexét és a relatív fenntarthatósági pozícióját egy 
iparágon vagy országon belül. 
 

Míg a nemzetközi pénzügyi piacokon a pénzügyi minősítés egy olyan eszköz, mely 
képes egész kormányokra nyomást gyakorolni reformintézkedések érdekében, addig 
a vállalatok fenntarthatósági minősítése viszonylag új fogalomnak számít. A 
fenntarthatósági minősítés módszertanilag a pénzügyi minősítést veszi alapul, melyet 
igazolható és mérhető kritériumokkal bővít ki a környezetvédelem, a társadalom és 
alkalmazottak, valamint a vállalatirányítás területén. Igaz, az elterjedt 
fenntarthatósági és CSR-minősítések több visszatérő elemmel is rendelkeznek, de 
mégis az egyediség és a többitől való különbözőség határozza meg őket. Ez a 
fenntarthatósági elemzők egyéni motívumainak, beállítottságának és módszereinek, 
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valamint a CSR különböző fogalmainak és az etikáról kialakult alapvető 
meggyőződéseknek köszönhető.  
 
A minősítő intézmények többsége a vállalatok fenntarthatósági és CSR-vizsgálatát 
és -értékelését több mint 200 kritérium alapján végzi. Az általánosan használt 
források általában a kérdőívek, a vállalati jelentések, a sajtóközlemények, jelentések 
és a nem kormányzati szervezetek és szakértők értékelései. 
 
A Németországban található imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische 
Innovationen mbH példája tipikus minősítési megközelítést alkalmaz. Az imug 
kritériumok a környezet, a társadalmi ügyek valamint a piac és társadalom egyenlően 
súlyozott területeire oszlanak. A többi értékelési mezőt az iparágtól függően rendelik 
hozzá ezekhez a területekhez.  
 
 
4.3. feladat (hozzávetőlegesen 60 perc) 
 
Hozzon létre egy minősítő intézetet a résztvevőkkel. Ossza három kompetencia-
csoportra a „CSR-elemzőket”, és kérje meg őket, hogy a következő témakörökkel 
foglalkozzanak: A) Környezet, B) Társadalmi ügyek, C) Piac és társadalom.  
 
Kérje meg a kompetencia-csapatokat, hogy 30 perc alatt határozzanak meg 8 
központi kritériumot egy vállalat CSR- és fenntarthatósági értékeléséhez a következő 
struktúra alapján (az imug minősítő intézet alapján). A csapatoknak flipchat-lapokra 
írják fel eredményeiket, majd beszéljék meg azokat a plénumon.  
 
A gyakorlat kibővíthető azzal, ha a beszélgetés végén megkéri a kompetencia-
csapatokat, hogy további 20 perc alatt határozzanak meg még 5 kiegészítő iparág-
specifikus kritériumot egy általuk választott vállalat esetén. A csapatokat a második 
körben megcserélheti, pl. az A) csapat most a C) témakörrel foglalkozzon stb. 
 
 
A) csapat: az ökológiai dimenzió kritériumai 
 
Környezetgazdálkodás 
 
 
A környezet szempontjából releváns folyamatok 
 
 
Termékökológia 
 
 
B) csapat: a társadalmi dimenzió kritériumai 
 
Az alkalmazottak általános érdekei 
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Az egyedi alkalmazotti csoportok érdekei 
 
 
Nemzetközi társadalmi felelősségvállalás 
 
 
C) csapat: a piac és társadalom dimenziók kritériumai 

Információ-nyitottság 
 
 
Fogyasztói érdekek 
 
 
Egyéb érdekelt felek érdekei 
 
 
 
További információk és források 
 
Bertelsmann Alapítvány (szerkesztő): Transparenzstudie zur Beschreibung 
ausgewählter international verbreiteter Rating-Systeme zur Erfassung von Corporate 
Social Responsibility (2004) 
 
http://www.bertelsmann-stiftung.de 
 
 
imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen mbH 
 
http://www.imug.de 
 
 
 
 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/
http://www.imug.de/
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4.4. Etikai befektetés 

 
Rövid összefoglalás 

Az etikai befektetés a nyereség mellett a befektetők etikai, társadalmi és 
ökológia értékeit is figyelembe veszi. Az elmúlt években jelentősen megnőtt 
azon befektetőt száma, akik fenntartható gazdasági tevékenységet folytató 
vállalatokat és intézményeket támogatnak. A Vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra (CSR) való összpontosításkeretein belül az etikus 
befektetés lehetősége is a vállalatok rendelkezésére áll.  

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A befektetések hatásainak és felelősségi potenciáljainak megismerése  
 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A pénzügyi befektetések gazdasági, társadalmi és ökológiai hatásaival kapcsolatos 
növekvő átláthatóságnak köszönhetőn egyre több finanszírozó fenntarthatósági és 
etikai kérdéseket tesz fel: A pénzügyi befektetés ösztönzi-e a nemzetközi és 
intergeneratív igazságosságot, az emberek életminőségét és a természet 
megőrzését? Hozzájárulnak-e a befektetések az emberek azon erőfeszítéseihez, 
hogy jobb életkörülmények között éljenek? A pénzügyi befektetések támogatják-e 
azokat a vállalatokat, amelyek termékei és gyártási folyamatai az emberek, a 
környezet és a gazdaságok előnyét szolgálják, különösen a fejlődő és újonnan 
iparosodó országokban? 
 
Egy ökológiailag és társadalmilag felelősségteljes befektetés az etikai dimenzió, a 
pénzügyi nyereség, a biztonság és a likviditás közötti ésszerű egyensúlyon alapul. 
Etikai szempontból a befektetési döntésekkel kapcsolatos negatív kritérium (kizárási 
kritérium) például magában foglalja a fegyverekhez kapcsolódó vállalati 
tevékenységeket, az emberi jogok megsértését, a kollektív szerződési törvények 
megszegését vagy a környezetrombolást. Továbbá az etikus befektetés kritikusan 
tekint a gazdasági tevékenységek költségeinek külső felekre, a környezetre vagy a 
jövő generációkra történő áthárítására (un. externalizáció). Az etikus beállítottságú 
befektetők pozitív kritériumai főleg környezetvédelmi technológiákat, vállalati 
társadalmi felelősségvállalást vagy a szegénység elleni küzdelmet és fejlesztési 
célkitűzéseket foglalják magukban. 
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Növekszik a privát és intézményi befektetők számára rendelkezésre álló etikus 
befektetési ajánlatok és formák száma. Ez magában foglalja az integrált társadalmi 
és ökológiai adományozás céljából létrehozott, alternatív bankoknál vezetett 
megtakarítási számlákat, amelyek lehetővé teszik a közvetlen befektetést a tőzsdén 
jegyzett vállalatokba és a mikrofinanszírozási bankok üzleti modelljeibe. A 
legnagyobb gazdasági szerepet azonban az etikusságra és fenntarthatóságra 
összpontosító értékpapíralapok játsszák. A fenntarthatóság-minősítő ügynökségek 
és a szakosodott bankok megfelelő részlegei differenciált módszereket használva 
értékelik a vállalatok és a fix hozamú befektetési kötvények kibocsátóinak etikai 
teljesítményét.   
 

Például, a fenntarthatósági alapok külön-külön is kiválaszthatók a következő 
eljárások alapján, vagy vegyes összetételűek is lehetnek:  
 
Kritériumok által meghatározott alapok: A befektető a vállalatok és/vagy 
kötvénykibocsátók portfolióját alapos, egyértelműen meghatározott pozitív és negatív 
kritériumok listája alapján állítja össze. Ez például lehetővé teszi az olyan 
vállalatokba való speciális befektetést, amelyeknek a termékei vagy irányítási 
módszerei ökológiailag vagy társadalmilag fejlettek. 
 
„Osztályában a legjobb” megközelítés: A módszer meghatároz egy iparágon belüli 
rangsorolási listát, amely a vállalatokat az ökológiai és társadalmi szektorban adott 
jellemzők alapján osztályozza. Ez az eljárás különösen nagyvállalatok között ösztönzi 
a társadalmi és ökológiai teljesítménnyel kapcsolatos specifikus versenyt.  
 
Pioneer alapok: A befektetők céltudatosan az ökológiai és társadalmi szerepmodellek 
szűk piaci szegmensére összpontosítanak. Viszonylagosan magas gazdasági 
kockázatot vállalnak, amely azonban ugyanolyan nagy lehetőségekkel társulhat. 
 
Az intézményi befektetők tekintetében, mint például alapítványok és egyházi 
létesítmények, az „etikátlan” befektetések közfelháborodáshoz és az összkép 
sérüléséhez vezethetnek az ilyen szervezetek nonprofit jellege miatt. Hasonló 
ellentmondás azonban a privát szereplők esetén is létrejöhet, amennyiben a vállalat 
CSR-kritériumait nem alkalmazzák egyidejűleg a befektetési intézkedésekre is.  
 
 
További információk és források 
 

Példa egy németországi bankra, amely etikai-ökölógiai orientáltságú:  
 
GLS Gemeinschaftsbank e.G. 
 
http://www.gls.de 
 
 
 
 

http://www.gls.de/
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Vagy az Egyesült Királyságban: 
 
The Co-operative Bank plc 
 
http://www.co-operativebank.co.uk 
 
 
Egy portugál bank példája, aki etikai és társadalmi felelősségre koncentrál:  
 
http://www.montepio.pt/ePortal/v10/PT/jsp/montepio/ResponsabilidadeSocial.jsp 
 
 

http://www.co-operativebank.co.uk/
http://www.montepio.pt/ePortal/v10/PT/jsp/montepio/ResponsabilidadeSocial.jsp
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4.5. CSR-védjegyek 

 
Rövid összefoglalás 

A különleges egészségügyi, társadalmi vagy ökológiai kritériummal rendelkező 
termékek és szolgáltatások marketingjéhez kapcsolódó jelöléseket a 
társadalmi és/vagy ökológiai védjegyek fogalommal jelölik. Az olyan elfogadott 
védjegyek, mint a "Bio védjegy" jelenleg mintegy 60 000 Németországban 
értékesített terméken találhatók meg. A CSR-releváns minőségi jellemzők egyre 
több iparágnak biztosítják azt a lehetőséget, hogy egy védjegy használatával 
fenntartható gazdasági tevékenységüket reklámozzák. Ám nem minden 
esetben átlátható és garantálható a védjegy-kezdeményezés komolysága és a 
minimális kritériumok betartása. A Németországban értékesített több mint 1000 
védjegy esetén fennáll annak a veszélye, hogy a leírást az eredeti céljától 
eltérően kizárólag marketing célokra használják, nem pedig vásárlói 
tájékoztatóként, és így nem a cég által kinyilvánított vállalati társadalmi 
felelősségvállalási (CSR) kritériumokon alapulnak.    

 
Tanulási célkitűzések 
 

 Betekintés a CSR-orientált védjegyek marketingjébe, és konstruktív-kritikai 
összehasonlítás készítése gyakorlati példák felhasználásával.  

 
 
CSR tanulási tartalmak 

A minőséget tanúsító jelzések (védjegyek) segítenek a vállalatoknak az olyan 
speciális tulajdonságok kihangsúlyozásában, mint az egészségügyi, társadalmi és 
ökológiai jellemzők, amelyekkel kitűnnek az ilyen tulajdonságokkal nem rendelkező, 
azonos rendeltetésű termékek és szolgáltatások közül. A "védjegy" fogalom a 
terméken vagy a csomagolásán található kifejezések és/vagy képek átfogó leírása.   

A védjegyeket eredetileg vásárlói információs eszközként vezették be. Azóta az 
elképzelhetetlen mennyiségű védjegy egyre jobban hozzájárul a vásárló 
elbizonytalanodásához. A vásárlók könnyen elveszítik a fonalat a piacon aktuálisan 
jelen lévő, több mint 1000-re becsült különböző védjegy között. Mi több, a 
megbízható védjegyeket egyre kevésbé veszik észre. 

A CSR-orientált szabványok és tanúsítványok a környezeti és társadalmi 
felelősségvállalás terén egyre növekvő, termékeken túlnyúló fontosságot jelentenek 
a vállalatoknak. A vásárló számára gyakran nem egyértelmű, hogy az aktuális 
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menedzselési szabványok ténylegesen mit képviselnek, illetve hogy a tanúsítvány 
létrejön-e vagy, hogy milyen módon jön létre. 

A német "Die Verbraucher Initiative e.V." fogyasztóvédelmi szövetség online 
platformja jelenleg több mint 400 védjegyet vizsgál független információk és 
értékelések alapján. A „védjegy” egy gyűjtőfogalom, mely számos megközelítési elvet 
tartalmaz. A védjegyek lehetnek saját márkák, minőségi tanúsítványok, regionális 
védjegyek, független intézetek által adott értékelések és környezetvédelmi 
besorolások.  Egyre több területen és témakörben hoznak létre saját címkéket, és 
egymás mellett egyszerre több logó is megtalálható. Számos fogyasztó felteszi a 
kérdést: Mennyire megbízhatók az egyes védjegyek? Mely szervezetek adnak ki 
minőségi védjegyeket? A tanúsítás előtt sor kerül független teszt elvégzésére? 
Ellenőrzik a szabványokat ezt követően is? 

 
Példa: "Bio védjegy" az ökológiai módszerekkel termesztett alapanyagokhoz 
 
Németországban a bio védjegy az ökológiai módszerekkel termesztett alapanyagok 
egységes jelzése. Ez a biotermékek ellenőrzött gyártását és létrehozását jelenti. Az 
ökológiai földművelés a mezőgazdaság fenntartható formáját jelenti. Számos 
tudományos vizsgálat bizonyítja az ökológiai földművelés pozitív hatásait az élet 
olyan területein, mint például a talaj, a talajvíz és a biodiverzitás. Több mint 3500 
vállalat közel 60 000 termékén található biovédjegy. Igaz, a vállalatok számára a 
biovédjegy használata önkéntes alapú és ingyenes, odaítélése azonban az EK 
direktíva feltételeinek teljesítésén alapul. Csak azok a termelő, feldolgozó és import 
cégek jogosultak a "bio" vagy "öko" védjeggyel való értékesítésre, akik az EK 
direktívában meghatározott feltételeket teljesítik, és alávetik magukat a szükséges 
ellenőrzéseknek. 
 
A bio termeléssel járó minőség gazdasági szempontból magasabb árral társul, amely 
- az ipari termeléstől eltérően - egy viszonylag zárt működési ciklusra irányul és 
támogatja a természetes életfolyamatokat. Továbbá, a haszonállatok nagy 
mozgástérrel rendelkeznek, és bio takarmánnyal etetik őket, amelyet lehetőleg a 
helyszínen termelnek meg. A kártevők elleni védekezés megelőzési intézkedéseken 
alapul, és nem használnak gyorsan feloldódó ásványi trágyát. 
 
Ez a gazdálkodási stratégia több munkát, alacsonyabb bevételt és alacsonyabb 
állattenyésztési "teljesítményt" jelent, ami a biotermékek értékesítési árában is meg 
jelenik. 
 
 
4.5. feladat (hozzávetőlegesen 15 perc) 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy hozzanak létre egy környezetvédelmi védjegyet 3-6 
személyből álló kis csoportokban. Az elkövetkező 30 percben a csapatoknak 5 
kritériumot kell megfogalmazniuk a védjegyükhöz. Az egyes csapatok más vállalatot 
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vagy intézményt választhat ki. A fiatal résztvevők például kidolgozhatnak egy 
védjegyet egy ifjúsági klub, fitneszközpont, iskola vagy egyetem számára. A 
csoportmunka végén a csapatok bemutatják eszmecseréjük eredményeit a 
plénumon.  
 
 
Széljegyzet: Védjegyek útközben - ökológiai orientációk Európában:  
 
A következő lista a WWF Germany internetes oldaláról származik. Gyors 
"körutazást" tesz lehetővé az európai hotelipar és gasztronómia ökológiai védjegyei 
között: 

Európa: európai környezeti címke  

 

Az európai környezeti címke ('Euro virág') a környezettudatos szálláshelyeket és 
kempingeket jelöli. A több mint 80 környezetvédelmi feltételre való összpontosítás 
magában foglalja a környezetvédelmi szempontokkal összeegyeztethető 
energiaellátási intézkedéseket, valamint a hulladék-megelőzést, a vízmegtakarítást 
és környezeti információkat. Az Euro virág címkét az Európai Bizottság ítéli oda az 
egyes szálláshelyeknek. Németországban a Szövetségi Környezetvédelmi 
Ügynökség a felelős hatóság. Európában jelenleg 38 szálláshely és 9 kemping viseli 
ezt a címkét.  

http://www.eco-label.com  
 

Németország: Viabono 

 

A Viabono védjegy Németországban a legfontosabb megjelölés a környezettudatos 
turisztikai kínálathoz. A védjegyet hotelek és éttermek, természeti parkok, 
közösségek, kempingek és üdülőházak kapják meg. Ennek az előfeltétele a 
környezettudatos menedzsment és a természeti erőforrások kimondottan 
gazdaságos használata. A védjegyet elnyerőket 40 környezetvédelmi feltétel alapján 
vizsgálják meg az energia megtakarítástól a regionális termékek promóciójáig, és 
véletlenszerű auditoknak vetik alá őket. Továbbá, a vendégek számára panasziroda 

http://www.eco-label.com/
http://www.eco-label.com/
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is elérhető. Európában jelenleg több mint 450 szálláshely és kemping viseli ezt a 
védjegyet.  
 
http://www.viabono.de 
 
 

Ausztria: Az osztrák környezeti védjegy 

 

Az osztrák környezeti védjegyet a környezettudatos hotelek, fogadók, kempingek, 
szálláshelyek és alpesi szállások nyerik el. A feltételek az energia és víz gazdaságos 
használatától a helyileg termelt élelmiszerekig, valamint az alacsony szennyezéssel 
járó festésig és burkolásig terjednek. A környezeti védjegyet az Osztrák Szövetségi 
Kormány bocsátja ki, de a szakmai kritériumokat a Fogyasztótájékoztatási Egyesület 
(VKI) határozza meg. Azt, hogy a tanúsítvánnyal rendelkező turisztikai szolgáltatás 
továbbra is megfelel-e a feltételeknek, évente egyszer az állam által jóváhagyott, 
független szakértők vizsgálják.   

http://www.umweltzeichen.at 

 

Svájc: A kos védjegy 

 

A Kos védjegy a hoteliparon belüli fenntarthatóság svájci minőségi védjegye. Olyan 
szálláshelyek kapják meg, amelyek átlagon felüli erőfeszítéseket tesznek 
fenntartható gazdasági tevékenységek végzésében, öt olyan szektorban, mint a 
menedzsment, gazdasági hatékonyság, környezet, alkalmazottak, társadalmi ügyek 
valamint helyi érték- és kultúrateremtés. A kos, mint a természet és természeti 
identitás szimbóluma a fenntarthatóságot jelenti azokban a szállásadói és turisztikai 
egységekben, ahol ki van függesztve. A csillagokon és az eredményeken túl, a Kos 
szimbólum svájci minőségi védjeggyé nőtte ki magát, amely bármilyen szálláshelyet 
1-5 kossal díjaz, az 5-csillagos hotelektől az ifjúsági szállókon át az öko-úttörő 
vállalkozásokig, fenntarthatósági teljesítményüktől függően.  

http://www.viabono.de/
http://www.umweltzeichen.at/
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A vállalkozásoknál a következő kategóriákat vizsgálják: környezet, társadalmi ügyek, 
helyi gyökerek és kultúra, gazdasági hatékonyság és menedzsment.  
 
http://www.steinbock-label.ch/ 
 
 

Hollandia: A miliő barométer  
 

 

A környezetbarát turisztikai létesítményeket jelölő holland védjegynek az a célja, 
hogy ösztönözze az energia, víz és hulladék tudatos használatát. Segít az 
egységeknek csökkenteni költségeiket, és bizonyítani a külvilágnak a 
környezetvédelmi tudatosságot. A miliő barométer három szinten érhető el: bronz, 
ezüst és arany. A védjegyet közel 300 kemping, üdülőövezet, csoportos szálláshely, 
hotel és vendéglő nyerte el.  

http://www.milieubarometer.com 

 

Olaszország: Legambiente Turismo  

 

A "Marken" és "Emilia Romagna" olaszországi régió 135 hotelje és kempingje kapta 
meg a Legambiente Turismo védjegyet, amely helyi konyhát, biológiai termékeket és 
kerékpárkölcsönzést jelöl.  

http://www.legambienteturismo.it 

http://www.steinbock-label.ch/
http://www.milieubarometer.com/
http://www.legambienteturismo.it/
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Skócia: Green tourism (Zöld turizmus) 

 

A Green Tourism környezeti védjegy több mint 450 környezetért felelős skót 
turisztikai egységet jelöl, amelyek a Bed and Breakfast létesítményektől az 
üdülőövezetekig terjednek. Bronz, ezüst és arany szinteken állítják ki. Számos 
vendéglátó nyújt tájékoztatást a környező területekre tehető kirándulásokról és a 
tipikusan helyi termékekről.  

http://www.green-business.co.uk 

 

Svédország: Nature's best  

 

A Nature's best svédországi ökoturizmust jelölő minőségi védjegy. Jelenleg 64 
létesítmény rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal. Ezek 80 "kötelező" és 50 "önkéntes" 
természetvédelmi feltételt teljesítenek, például vadászathoz, horgászathoz, 
lovagláshoz és kenuzáshoz kapcsolódóan. Továbbá igazolniuk kell, hogy ismerik a 
jogszabályokat, és képzést nyújtanak alkalmazottaiknak.  

http://www.naturesbest.nu  

 

Skandinávia: Nordic Swan  

 

http://www.green-business.co.uk/
http://www.naturesbest.nu/
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Megközelítőleg 100 hotel és ifjúsági szálló rendelkezik a Nordic Swan környezeti 
védjeggyel, amelyet 1999 óta osztanak ki Svédországban, Finnországban, 
Norvégiában, Dániában és Izlandon. A Swan kötelező szabványokat állít fel a 
vállalati környezeti menedzsment számára, és pontozza a kifejezetten ambiciózus 
ökológiai erőfeszítéseket, beleértve az energia, a vízgazdálkodási, a 
hulladékkezelési és élelmezési ágazatokat. Legalább két szektorban van szükség 
tanúsított tevékenységre ahhoz, hogy a speciális teljesítményről az egység igazolást 
kapjon.  

http://www.svanen.nu. 

 

Franciaország, Skandinávia, Balti országok: Green Key  

 

A Green Key-t 1994-től ítélik oda, és jelenleg 37 országban érhető el a nemzetközi 
Alapítvány a Környezettudatos Nevelésért (FEE) által támogatott kampány keretén 
belül. Többek között Franciaországban, Dániában, Svédországban, Észtországban, 
Litvániában és Grönlandon ítélik oda. Feltételei a környezeti menedzsment, a 
kommunikáció és az oktatás, valamint a technikai környezetvédelem. Európa szerte 
közel 250 egység rendelkezik a Green Key minősítéssel, főleg Dániában és 
Franciaországban.  

http://www.green-key.org 

 

Nemzetközi: Blue Flag 

 

A Blue Flag védjegyet az Alapítvány a Környezettudatos Nevelésért (FEE) támogatta 
1987 óta. Németországban alkalmazásának a Német Szövetség a Környezettudatos 
Nevelésért (DGU) a felelőse. A címkét egy évre ítélik oda a kifejezetten példás 
kikötőkért és úszómedencékért. A jó vízminőség, a környezettudatos kommunikáció 

http://www.svanen.nu./
http://www.green-key.org/
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és a környezetmenedzsment mellett elkötelezett közösségeket és szervezeteket 
azonosítja.  

http://www.blaue-flagge.de  

 
 
További információk és források 
 

„Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Ein Verbraucherleitfaden zum 
Thema Corporate Social Responsibility (CSR)“ 
 
Fogyasztóvédelmi, Közellátási és Mezőgazdasági Minisztérium (2009) 
 
http://www.bmelv.de 
 
 
Online címkeadatbázis 
 
Die Verbraucher Initiative e.V.  
 
http://www.label-online.de 
 
 
Bio védjegy 
 
Fogyasztóvédelmi, Közellátási és Mezőgazdasági Minisztérium 
 
http://www.bio-siegel.de 
 
 
Utazás ökológiai orientáltságú módon 
 
WWF Germany 
 
http://www.wwf.de 
 
 
 
 

http://www.blaue-flagge.de/
http://www.bmelv.de/
http://www.label-online.de/
http://www.bio-siegel.de/
http://www.wwf.de/
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Stratégiai CSR-eszközök 

4.6.   CSR és a fizetési hajlandóság 

 
Rövid összefoglalás 
 
A fogyasztók költségeket takaríthatnak meg és egyben tehermentesíthetik a 
környezetet az energiahatékony termékek és a fenntartható használat előtérbe 
helyezésével. Ezek a megtakarítási tényezők analóg módon érvényesek a 
vállalatok energiahatékonyságára. A vállalati társadalmi felelősségvállalás 
(CSR) a vállalatnál azonban magasabb költségeket és befektetéseket 
eredményezhet, amelyeket általában a fogyasztók nehezen ismernek fel. A 
biotermékek robbanásszerű elterjedése a magasabb szabványok láthatóvá 
tételét és sikeres kommunikálását példázza. Az élelmiszeripar kifejezetten 
árérzékeny versenyében egyre több fogyasztó hajlandó többet fizetni a 
magasabb minőségért. Továbbá, a fogyasztók könnyen felismerik a 
”tisztességesen” értékesített termékek által képviselt "tisztességes" árat. A 
becslések szerint Németországban 2020-ra a piaci szereplők 20%-ánál a 
fenntarthatóság vásárlási motivációt fog jelenteni. 
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR-hez kapcsolódó többletfizetési szándék bemutatása a bio termelés és 
”transfair” termékek példáján keresztül. 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Az értékesítési árakba a vállalatok akkor lesznek képesek beépíteni a CSR-hez 
kapcsolódó költségeket ("fenntarthatósági költségek"), amikor a vásárlók megismerik 
és értékelik is a vállalatok ez irányú tevékenységét. Annak érdekében, hogy a CSR 
összetett és globális összefüggéseit megismertessék a célcsoportokkal a 
vállalatoknak a megfelelő információkat kell nyújtaniuk. Bizonyos CSR-hez 
kapcsolódó területeken, mint például a biotermelés vagy a tisztességes kereskedelmi 
gyakorlatban értékesített termékek, a fogyasztók ismerik azt a hozzáadott értéket, 
amit megfizetnek.  
 
Az elmúlt években jelentősen nőtt a hajlandóság, hogy a tisztességes kereskedelmi 
gyakorlatban értékesített termékekért többet fizessenek. Évente átlagosan 40%-kal 
növekednek az értékesítések globálisan. 2009-ben a tisztességes kereskedelmi 
gyakorlatban értékesített termékekből származó bevétel megközelítette a 3,4 milliárd 
eurót. A fejlődő országok termelői számára a tisztességes kereskedelmi gyakorlat azt 
jelenti, hogy előre meghatározott részt kapnak az értékesítési árból. 2009 végén 
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globálisan több mint 800 gazdaszervezet és ültetvény követette a tisztességes piaci 
szabványokat. A felmérés időpontjában további 200 a tanúsítvány elnyerésének 
szakaszában volt. A termékek körülbelül 70 százaléka gazdaszervezetektől, 30 
százaléka pedig ültetvényekről származik. A tisztességes kereskedelmi gyakorlatban 
értékesített termékek többletköltsége egyértelműen felhívja a fogyasztó figyelmét 
arra, hogy felelősségteljesen fogyaszt. Ezeknek a termékeknek a megvásárlása 
javítja azoknak az embereknek a munka- és életkörülményeit, akiket a globális 
kereskedelem eredményeként egyébként kizsákmányolnának. A tisztességes 
kereskedelmi gyakorlat előnyeiből 60 országban megközelítőleg 1,2 millió 
gazdálkodó és munkavállaló szerez közvetlen előnyt. Ha ebbe a munkavállalók 
családját is beleszámoljuk, akkor a tisztességes kereskedelmi gyakorlat közel 
hatmillió embernek jelent előnyt.  

A tisztességes kereskedelmi gyakorlatban értékesített termékeknek a "biorobbanás" 
is előnyére szolgál. Mivel a tisztességes kereskedelmi gyakorlatban értékesített 
termékek közel háromnegyede biovédjeggyel is el van látva, az ilyen termékek 
értékesítése növekszik. Míg a tisztességes kereskedelmi gyakorlatban értékesített 
bizonyos termékek Nagy-Britanniában, Skandináviában és Svájcban a piaci 
részesedés több mint felét képviselik, Németországban részesedésük általában 2 % 
alatt marad. Németországban az élelmiszer-értékesítését a diszkontáruházak uralják. 
Az elmúlt években ezek az áruházak egyre több tisztességes kereskedelmi 
gyakorlatban értékesített és bioterméket kínáltak, az árakat azonban az erős verseny 
miatt általában nagyon alacsonyan tartották.  

A fogyasztók a biotermékekért hajlandóak többet fizetni. Az elmúlt években a 
biotermékiparban gyors, kétszámjegyű növekedési ütemet regisztráltak. A jó 
értékesítési helyzet az Európai Unió gazdaságának is előnyös. Ennek 
eredményeként az ökológiailag menedzselt terület a 2000-ben regisztrált 4,4 millió 
hektárról 2008-ban 7,6 millió hektárra növekedett. 2009 végére Németország 
csaknem egymillió hektárral rendelkezett. A német mezőgazdasági terület 
hozzávetőlegesen 5%-át több mint 21 000 biológiai létesítmény kezeli.  

A legtöbb nagyáruház igaz garantálja a termékek biotermelését, a regionális eredetét 
azonban nem. A Németországban értékesített, külföldről importált biotermékek 
környezetkárosító szállítással kerülnek az országba. Az ilyen szempontok alapjában 
megkérdőjelezik a fenntarthatóságot és a CSR-t, és irritálják a fogyasztókat. A hiteles 
vállalati felelősségvállalás eléréséhez az egyedi szempontokra való alapozás helyett 
a CSR-t a teljes értéklánc szerves részévé kell tenni. Míg a piaci szereplők jelenleg a 
PR és a CSR között ingadoznak, a kritikus média- és fogyasztói szervezetek kiemelik 
az irányelvhez kapcsolódó további szükséges cselekedeteket: a biotermékek nem 
lesznek sikeresek mindaddig, amíg a hagyományos és a bio- élelmiszer feldolgozók 
közötti verseny tisztességtelen marad. A hagyományos gazdákat mindeddig nem 
kötelezték az általuk okozott olyan környezeti költségek megtérítésére, mint például a 
víz gyomirtókkal és műtrágyával történő szennyezése.   
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A CSR-hez kapcsolódó fizetési szándék szorosan kapcsolódik az 
információellátottság szintjéhez és a fogyasztók bizalmához. Egy Németországban 
végzett reprezentatív felmérés szerint a fogyasztók közel fele hajlandó többet fizetni 
a regionális védjegyekért (48,6%), az energiatakarékos védjegyekért (46,9%), a 
kezeletlen termékekért (46,9%) és a tisztességes kereskedelmi gyakorlatban 
értékesített termékekért (29,5%). A légi szállítás témaköre közel a legutolsó 
helyezést érte el. A megkérdezettek közül csak minden tízedik ember hajlandó többet 
fizetni. Csak 0,1%-uk jelentette ki azt, hogy hajlandó több mint 20%-os 
fenntarthatósági költséget fizetni a légi szállításhoz kapcsolódó ökológiai szempontok 
tekintetében.   
 
 
További információk és források 
 
TransFair – Verein zur Förderung  des Fairen Handels mit der "Dritten Welt" e.V.  
 
http://www.fairtrade.org 
  
 

Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) Herstellung und Handel e.V.  
 
http://www.n-bnn.de 
 
 
foodwatch® 
 
http://www.foodwatch.de 
 
 
Felmérés: "Consumers Choice ’09. Corporate Responsibility in the food industry"   
 
Roland Berger Strategy Consultants / BVE – Német Ipartestület  
 
https://www.bve-
online.de/presseservice/veroeffentlichungen/consumers_choice2009/ 
 
 
AGROBIO (fist organic farming organization in Portugal) 
 
http://www.agrobio.pt 
 
 
Organic farming (European Commission) 
 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_en 

http://www.fairtrade.org/
http://www.n-bnn.de/
http://www.foodwatch.de/
https://www.bve-online.de/presseservice/veroeffentlichungen/consumers_choice2009/
https://www.bve-online.de/presseservice/veroeffentlichungen/consumers_choice2009/
http://www.agrobio.pt/
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_en
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Stratégiai CSR-eszközök 

4.7.  Az alkalmazotti részvétel modelljei  

 
Rövid összefoglalás 
 
A munkavállalói részvétel kézzelfogható ösztönzést jelent a munkavállalók 
számára profit- vagy tőkerészesedés formájában. A profitrészesedés speciális 
kifizetés az alkalmazottak számára, amely a gazdasági teljesítménytől függ. Az 
alkalmazotti tőkerészesedés az alkalmazottaknak a vállalati tőkében való, 
szerződésben meghatározott, közép vagy hosszú távú részesedését jelenti. A 
tőkerészesedés az alkalmazottak információhoz, ellenőrzéshez és részvételhez 
való jogának szerződéses meghatározására is használható. Az alkalmazotti 
részvétel ösztönzi a vállalattal való azonosulást és az azzal való szoros 
kapcsolatot, valamint az alkalmazottak vállalkozói kedvét. A munkaerő vállalati 
társadalmi felelősségvállalásba (CSR) történő bevonására erős hangsúlyt 
fektető vállalatoknak megadja azt a lehetőséget, hogy az alkalmazottak 
pénzügyileg is részt vegyenek a vállalatban.  
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 Az alkalmazotti részvételnek, mint stratégiai eszköznek a megismerése, 
valamint az alkalmazottakra irányuló CSR-kezdeményezések középpontba 
helyezéséhez használható segítségként való értelmezése. 
 

 
CSR tanulási tartalmak 
 
Az alkalmazotti részvételhez nem áll rendelkezésre szabványos modell. A profit- és a 
tőkerészesedés tekintetében azonban két fő összetevő emelhető ki. A 
profitrészesedéssel az alkalmazottak a fizetésük vagy a díjazásuk mellett egyéb 
pénzügyi előnyökhöz jutnak, amelyek a vállalat forgalmától, nyereségétől, 
termelékenységének növekedésétől vagy költségeinek csökkenésétől függenek. A 
tőkerészesedéssel az alkalmazottak közvetlenül vagy közvetetten vehetnek részt a 
vállalatban egy közvetítő munkavállalói szövetségen keresztül. Az alkalmazottak 
tőkerészesedése magában foglalja például a vállalati részvények vásárlásának jogát, 
a vállalatnak folyósított kölcsön lehetőségét, valamint csendestársi és 
nyereségrészesedési jogokat. A tőkerészesedés kifizetése képezheti vállalati 
egyezség tárgyát (például alkalmazotti hitelek) vagy a függhet vállalat sikerétől 
(például alkalmazotti részvények). A nyereségrészesedés és a tőkerészesedés 
kombinálható, például az alkalmazotti hitel kamata a vállalat sikerétől függ. Egy 
másik lehetőség a munkaidő-bónuszok pénzzé történő konvertálása, amihez a 
vállalati is hozzájárul. 
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Az alkalmazottak tőkerészesedése viszonylag régóta sikeresen alkalmazott pénzügyi 
opció. Két olyan lényeges korlátozásnak vethető azonban alá, amelyet a gyakorlat 
során figyelembe kell venni, és megfelelően kell kezelni: Az alkalmazottaktól 
származó releváns részvénytőke kialakulásához inkább évek, mint hónapok vagy 
hetek szükségesek. Ennek megfelelően a tőkerészesedés hosszú távú finanszírozási 
fogalom. Nem használható a rövid távú likviditási problémák kiküszöbölésére. 
Valójában az a célja, hogy ilyen jellegű problémák ne léphessenek fel. Másfelől, az 
alkalmazottak pénzügyi részvétele „ideiglenes": Az alkalmazotti tőkerészesedést 
vagy annak egy részét idővel folyósítani kell, legkésőbb az alkalmazotti viszony 
megszűnésekor. Az alkalmazottak pénzügyi hasznának tekintetében a nemzeti 
adójellegű pénzügyi támogatás is felvehető a lehetőségek közé.  
 
Az alkalmazotti tőkerészesedést kínáló vállalatok körében a Partnerség a 
Gazdaságban Munkacsoport (Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft in der Wirtschaft - 
AGP) által 2009-ben végzett éves felmérés arra a következtetésre jutott, hogy 
Németországban közel 4300 vállalat körülbelül 2,3 millió alkalmazottja vesz részt 
tőkerészesedési programokban Európai összehasonlításban a németországi 
alkalmazottak tőkerészesedési programokban való részvételének aránya átlag alatti. 
A Munkaerőpiaci és Pályakutatási Intézet (IAB) által végzett felmérés szerint a német 
vállalatoknak csupán 2 százaléka kínál fel tőkerészesedési lehetőséget alkalmazottai 
számára. Ez az érték közel 7 százalék Franciaországban, és közel 23 százalék 
Nagy-Britanniában. Ezekben az országokban azonban az alkalmazottak 
tőkerészesedésének biztosítása bizonyos vállalatok számára törvényben előírt 
kötelezettség. Magyarországon a kézzelfogható alkalmazotti részvétel kifejezetten 
fontos volt a privatizáció során. A privatizációs hullám végén azonban a vállalati 
vagyonnak csupán 1%-a (kivéve a pénzügyi szektort) volt az alkalmazottak kezében. 
Portugáliában a nyereségrészesedést általában sokkal gyakrabban használják, mint 
a tőkerészesedést. A portugál vállalatok csaknem 6%-a kínál nyereségrészesedési 
modelleket. A nagyvállalatok között ennek az aránya hozzávetőlegesen 25%. A kis- 
és középvállalkozások esetén tőkerészesedéssel ritkán találkozhatunk. Azonban ez 
a modell a nagyvállalatok csaknem 5%-ánál megtalálható.  
 
A vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz (CSR) kapcsolódóan az alkalmazottak 
részvétele is fontos szerepet játszhat mind a vállalatok, mind a munkavállalók 
számára. A munkavállalók tisztességes tőkerészesedésüknek és a vállalat sikerének 
köszönhetően sokkal szorosabban azonosulnak munkaadójuk CSR-érdekeivel. Az 
elkötelezettség és a szolidaritás a „saját" vállalatukkal szemben magasabb 
költségtudatosságot és a működési folyamatokra való nagyobb odafigyelést 
eredményez. Az alkalmazottak társvállalkozóként sokkal felelősségteljesebben 
járnak majd el a vállalat napi üzletmenetében. Röviden: A munkavállalói részvétel 
megerősíti a munkavállalók és az munkaadók közötti partneri viszonyt. A CSR-ra 
vonatkozóan ez biztosítja az átláthatóságot a munkavállalóknak a vállalat gazdasági 
fejlődése és célkitűzései szempontjából. A "szemtől-szembe" kommunikáció és a 
kölcsönös bizalom a vállalatvezetés és a munkaerő közötti partneri viszonyon alapuló 
vállalati kultúrát jelent.  
 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

A munkavállalók, mint pénzügyi szempontból önkéntes partnerek, a saját 
vállalatukba a tőkerészesedési modellek alapján befektethetnek. Azonban 
tőkekockázat is fennállhat abban az esetben, ha a vállalat értéke csökken, vagy 
fizetésképtelenné válik. Az alkalmazottak tőkerészesedéséből származó jobb 
likviditás és magasabb nettó érték kifejezetten hasznos a kis- és középvállalkozások 
számára a jobb hitelkockázati minősítés (besorolás) eléréséhez, valamint pozíciójuk 
megerősítéséhez a bankokkal szemben.  Az IAB-vizsgálat eredményei azt jelzik, 
hogy azok a vállalatok, amelyek tőkerészesedést kínálnak alkalmazottaiknak, 
átlagosan 20 százalékkal több értéket teremtenek munkavállalónként. Ez a 
munkavállalói tőkerészesedés olyan felhasználási módjait hozhatja létre, amelyek 
eszközei lehetnek a vállalat fenntartható fejlődésének a CSR keretein belül.  
 
 
További információk és források 
 
„Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland“ (Kassel 2010) 
 
Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft in der Wirtschaft (AGP) e.V. 
 
http://www.agpev.de 
 
 
„Mitarbeiterkapitalbeteiligung – Modelle und Förderwege“ (Berlin 2009) 
 
Munkaügyi és Szociális Minisztérium 
 
http://www.bmas.de 
 
 
„Mitarbeiterkapitalbeteiligung“ (Nr. 59/09, Berlin 2009) 
 
Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste 
 
http://www.bundestag.de 
 
 
„Europäischer Vergleich der Mitarbeiterbeteiligungen“ (Wien 2007) 
 
KMU Forschung Austria 
 
http://www.kmuforschung.ac.at 
 
 

 
 

http://www.agpev.de/
http://www.bmas.de/
http://www.bundestag.de/
http://www.kmuforschung.ac.at/
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IAFP: Nemzetközi Szövetség a Munkavállalói Pénzügyi Részvételért 
 
http://www.iafp.eu.com 
 
 
EFES: Európai Szövetség a Munkavállalói Tulajdonlásért 
 
http://www.efesonline.org  
 
 
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 
 
http://www.eurofound.eu.int 
 
 
 

http://www.iafp.eu.com/
http://www.efesonline.org/
http://www.eurofound.eu.int/
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Stratégiai CSR-eszközök 

4.8. A mentorálás, mint a CSR iránti elkötelezettség eszköze    

 
Rövid összefoglalás 

A mentorálás egyre inkább a humán erőforrások fejlesztése és a vállalati 
önkéntesség közötti határterület eszköze. A vállalati társadalmi 
felelősségvállalás (CSR) területén belül az interkulturális mentorálás is képes 
megerősíteni a sokszínűség-kezelést a vállalaton belül. A mentorálás 
személyes tanácsadási kapcsolatot jelent. A mentorok általában vezető 
beosztású személyek, akik szakértelmükkel, tapasztalataikkal és 
kapcsolataikkal segítenek a mentoráltaknak a szakmai fejlődésben. A 
mentorálást a vállalatok gyakran használják a leendő vezetők jövőbeni 
menedzselési feladataikra és felelősségi körükre való felkészítésre. A CSR-
stratégiában a mentorálás a helyi közösségen belüli személyek csoportjaira is 
vonatkozhat. A vállalati társadalmi felelősségvállalás részeként a mentorok 
például segítenek a nők munkaerőpiacra való visszatérésben, a fiatalok egyéni 
felkészítésében a szakmai karrierre, valamint a társadalom szélére sodródott 
csoportok azon tagjainak, akiknek különböző okokból szakmai reorientációtra 
van szükségük. 

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A mentorálásnak mint CSR-intézkedésnek a megismerése, valamint a mentor 
szerepének felvállalása egy gyakorlati feladat során.  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 

A "mentorálás" fogalma az ókori Görögországból ered. Mentor Odüsszeusz közeli 
barátja volt. Odüsszeusz megkérte barátját, hogy távollétében gondoskodjon fiáról, 
Telemachusról. Mentornak Telemachus példaképének kellett lennie, és az volt a 
feladata, hogy felkészítse őt Ithaka királyának szerepére.  
 
Napjainkban a mentorálás társadalmi elkötelezettségi eszköz, amely a vállalat 
vezetőinek és tapasztalt munkavállalóinak szakmai képesítéseit, társadalmi 
készségeit és kapcsolatait helyezi előtérbe. A mentorprogramok használatával a 
vállalatok aktívan bevonhatják a vezetőket és a munkatársakat a CSR-stratégia 
alkalmazásába. A mentorprogramok a résztvevők egyéni, nagyon személyes 
erőfeszítéseinek köszönhetően működnek, vállalati pénzügyi források bevonása 
nélkül. A mentornak a legfontosabb feladata, hogy tudatosan megismertesse a 
mentoráltakkal tapasztalatait, és további segítséget nyújtson nekik a szakmai 
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karrierjük fejlődésében. Ezért a mentorálás, mint CSR-eszköz esetén nincs szükség 
egy bizonyos vállalati méretre vagy egyéb feltételekre. A mentorprogramokban a 
szabadúszók, a független vállalkozás-tulajdonosok és a kisvállalkozások egyaránt 
sikeresen részt vehetnek.     
 
A vállalatok a CSR-stratégiájuknak megfelelően a mentorálással különböző 
csoportokat, különböző tartalmakkal célozhatnak meg. Például, az egyetemekkel és 
a továbbképzési intézményekkel együttműködve kínált mentorprogramok sokkal 
nagyobb gazdasági hangsúlyt kapnak. Ebben az esetben a munkaerő toborzás 
eszközeként használt mentorálás a hallgatók és a vállalatok számára is érdekes 
lehet. A vállalaton belüli vállalati önkéntességi intézkedésként a vezetők és az 
alkalmazottak által végzett mentorálás a mentor egyéni készségeire és 
érdeklődésére is összpontosíthat. A vállalaton belüli humán erőforrások fejlesztése 
során, például a sokszínűség-kezelésre összpontosítva, olyan projektek hajthatók 
végre, amelyben aktívan felvállalják a nők előléptetését a vállalaton belül.  
 
A bevándorló álláskeresők számára létrehozott interkulturális mentorálási programok 
kölcsönösen előnyös, speciális társadalmi és vállalati jelentőségű helyzetet 
teremthetnek a vállalaton belül és kívül. A mentoráltak számára ez ösztönzi az 
munkavégézésen keresztüli integrációt, míg a vállalatok feltárhatják a képzett 
munkaerőben rejlő jelentős potenciálokat. Továbbá, a kulturális változatosság 
nemzetközi versenyelőnyt jelenthet a helyi gazdaságnak. 

Különösen a nemzetközileg aktív vállalatok juthatnek előnyös helyzetbe a 
bevándorlóknak nyújtott mentorprogramokkal. Ezek a vállalatok a nyelvtudásra, a 
nemzetközi tapasztalatokra és az alkalmazottak mobilitására alapoznak. A 
bevándorlók számos ilyen feltételt teljesítenek, a nyelv mellett a különböző országok 
kultúráját, mentalitását, üzleti tranzakcióit és jogi keretrendszerét is ismerik. A 
vállalati társadalmi felelősségvállalás területén való elkötelezettség mellett lehetővé 
válik a kapcsolatteremtés a megfelelően képzett potenciális alkalmazottakkal, akik 
erőforrásaikkal nagymértékben hozzájárulhatnak a vállalat fejlődéséhez.  

 
4.8-as megbeszélés (hozzávetőlegesen 15 perc) 
 

 Volt-e valaha mentora az életben? 

 A mentora milyen területeken támogatta Önt? 

 Milyen kívánságai lennének egy mentortól? 
 
 
4.8. feladat (hozzávetőlegesen 45 perc) 
 
A következő kreativitási gyakorlat két mentorált tapasztalatairól szóló beszámolóin 
alapul, amelyet az Osztrák Kereskedelmi Kamara publikált a "Mentorálás 
bevándorlók számára" program keretein belül. A következő tapasztalatokról szóló 
beszámolókban a résztvevők valódi nevét "Jelenára" és "Szvetlánára" cserélték.  



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

Tapasztalati beszámoló "Jelenától" 
 
„Szerbiából érkeztem Ausztriába körülbelül két és fél éve. A fő célkitűzésem az volt, 
hogy a lehető legjobban elsajátítsam a német nyelvet, majd megfelelő munkát 
találjak. Az első célkitűzésem eléréséhez jelentkeztem egy intenzív nyelvtanfolyamra, 
amelyet sikeresen befejeztem. Ezt követően felszolgálói állást sikerült találnom. Azt 
is tudtam viszont, hogy ezen a területen nem a legjobbak a kilátások. Már egy éve 
munkahelyet szerettem volna váltani, de nem jártam sikerrel. A munkaügyi 
szolgálatnál kezembe akadt a „Mentorálás bevándorlóknak" brosúra, és jelentkeztem 
a programba. A mentorommal együtt először a fő célkitűzéseimet határoztuk meg. A 
fő problémám mindig is az volt, hogy a munkavégzéshez megtaláljam a nekem 
megfelelő iparágat vagy területet. A találkozókat követően teljesen kitisztult a 
jövőképem. Csupán egy hónap alatt új munkahelyet találtam: itt az összes nyelvi 
készségemet használhatom, különösen az angolt. Így elértem célomat. A mentori 
találkozók rugalmasak voltak. A program segített, hogy sokkal nagyobb legyen az 
önbizalmam, új utakat találjak, és bizonyítsak magamnak." 
 
 
Tapasztalati beszámoló "Szvetlánától" 
 

A „Mentorálás bevándorlóknak" programról épp a megfelelő időben értesültem, hogy 
betekintést nyerjek az osztrák munkakultúrába, és megfelelő munkát találjak. Ez egy 
teljesen új tapasztalat volt a számomra, mert az osztrák munkapiac izgalmas és 
kihívásokkal teli. Nem kaptam bennfentes tanácsokat, és nem volt lehetőségem a 
tapasztalatcserére ennek a teljesen új világnak a megértéséhez, és a felmerülő 
akadályok a leküzdéséhez. Türelmetlenül vártam a találkozó estéjét, mert nem 
tudtam, hogy mire számíthatok. Egyszerűen kíváncsi voltam. A mentor kedélyes 
nyitottsággal fogadott. Azonnal tudtuk: ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Ami 
kulcsfontosságú egy mentor-mentorált kapcsolatban: az emberi tényező előtérbe 
helyezése, és a közös felfedezések megosztása egymással a további személyes 
fejlődés érdekében. Angéla a zseniális mentorság mestere: szívével, lelkével és 
szellemével, energiájával és erejével, konstruktív visszajelzésével, realisztikus 
elvárásaival, mosolyával, nyitottságával és felém, mint emberi lény felé tanúsított 
őszinte érdeklődésével. Mindig talált választ a kérdéseimre, és nagyon természetes 
módon támogatta fejlődésemet. Továbbra is tartjuk a kapcsolatot e-mailben, 
telefonon vagy személyesen, és mentori találkozásunk barátsággá alakult. Egy 
nagyobb változáshoz gyakran kis, konzisztens lépések szükségesek, és annak a 
képessége, hogy a mindig pozitív és konstruktív hozzáállást tanúsítsunk. A mentorált 
számára a lehetséges „sikerrecept" egyszerűen az, hogy proaktív legyen a 
hozzáállása, és tudatosan hagyja maga mögött a "drámai helyzetet", vagyis azt, hogy 
nem képes megfelelő munkát találni." 
 
 
Ossza ki a tapasztalati beszámolókat a résztvevőknek, és kérje meg őket, hogy 
válasszanak ki szabadon egy mentoráltat. A résztvevőket ezt követően kérje fel, 
hogy az elkövetkező 30 percben játsszák el a mentor szerepét, készítsenek egy rövid 
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tapasztalati beszámolót, és írják le azt egy papírlapra. Ezzel be tudják mutatni, hogy 
szerintük hogyan zajlott "Jelena" és "Szvetlána" mentorprogramja.  
 
A lehetséges témakörök a következők: 
 

 Milyen tanácsokkal, támogatással, ötletekkel, kapcsolatokkal szolgált a 
mentoráltjának?  

 Milyen tapasztalatokat szerzett abból, hogy mentor volt?  

 Mi lett a történet vége?  
 
A mentorok tapasztalati beszámolóit névtelenül kell megírni. A dokumentációs 
szakasz végén gyűjtse össze a tapasztalati beszámolókat, és mutasson be egy 
válogatást a beszámolókból a csoportnak.  
Beszélje meg az eredményeket a csoporttal. Milyen érvekkel ajánlana fel mentori 
programokat a vállalatán belül? Milyen célcsoportoknak lenne hasznos a program? 
 
 
További információk és források 
 
"Mentorálás bevándorlóknak" program  
 
A "Mentorálás bevándorlóknak" az Osztrák Kereskedelmi Kamara, az Osztrák 
Integrációs Alap és a Munkaerő piaci Szolgálati Hivatal által szponzorált projekt. 
 
http://portal.wko.at/wk/startseite.wk 
 
 
Information on volunteering programmes in Portugal 
 
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=5178&p_est_id=11169 
 
http://migos.org/organizations/programa-de-voluntariado-estudantil-tutorial 
  
http://www.voluntariado.pt 
 
http://www.impulsopositivo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=127
7:abc-do-voluntariado-empresarial&catid=131:estudos-manuais-guias&Itemid=600 
 
http://www.acidi.gov.pt/index.php 
 
 

http://portal.wko.at/wk/startseite.wk
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=5178&p_est_id=11169
http://migos.org/organizations/programa-de-voluntariado-estudantil-tutorial
http://www.voluntariado.pt/
http://www.impulsopositivo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:abc-do-voluntariado-empresarial&catid=131:estudos-manuais-guias&Itemid=600
http://www.impulsopositivo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:abc-do-voluntariado-empresarial&catid=131:estudos-manuais-guias&Itemid=600
http://www.acidi.gov.pt/index.php
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Stratégiai CSR-eszközök 

4.9. "Ökológiai lábnyom" és energiakezelési rendszerek 

 
Rövid összefoglalás 

Az „ökológiai lábnyom" kifejezés a termékek életciklusa alatt, a 
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan vagy a teljes vállalaton belül kibocsátott 
káros, üvegházhatású széndioxid (CO2) mennyiségét jelenti. A vállalati 
társadalmi felelősségvállalás (CSR) területén belül egyre több vállalat úgy 
választja ki beszállítóit, hogy figyelembe veszi azok CO2 kibocsátását, és 
ösztönzi a "CO2 lábnyom" csökkentéséhez az értékláncon belül. Az „ökológiai 
lábnyom" iránti érdeklődés az ökológiai orientációval rendelkező fogyasztók és 
befektetők között is növekszik. A teljes vállalathoz kapcsolódó „ökológiai 
lábnyom" „vállalati lábnyomként" is ismeretes, továbbá a CSR-stratégiának az 
alapját jelenti abból a célból, hogy a vállalat megszerezze a „klímasemleges 
vállalat” minősítést. A DIN EN 16001 szabványt 2009-től használják az 
energiakezelési rendszerek minősítéséhez.  

 
Tanulási célkitűzések 
 

 Az energiakezelési eszközök megismerése a vállalatoknál 
 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A menedzsment-szabály szerint: „Ami nem mérhető, az nem menedzselhető. Ami 
nem menedzselhető, az nem javítható." A termékekhez kapcsolódó üvegházhatású 
gázkibocsátási egyenleggel a vállalatok optimalizálhatják a CO2-kibocsátás 
csökkentését az összetett értéklétrehozási hálózatok és a teljes vállalati tevékenység 
segítségével. Az „ökológiai lábnyom" egyre inkább stratégiai mércéjévé válik a 
termelési folyamatoknak és a fenntartható gazdasági tevékenységeknek. Az IPCC 
(Éghajlati világkonferencia - az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi 
munkacsoport) szerint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési 
mértékének a jelenlegi iparosodott országok esetén 2050-re el kell érnie a 80%-ot. 
Arra ösztönzi a társadalmakat és a gazdaságot, hogy váljanak „alacsony ökológiai 
lábnyomú vállalatokká". A klímaváltozás témakörének jelentőségét a vállalati 
társadalmi felelősségvállaláson (CSR) keresztül felismerő vállalatok 
„klímakompatibilis” kínálatot alkalmaznak, amikor a fenntarthatóság ösztönzése 
érdekében a jövőben csökkentett CO2-kibocsátású piacgazdaságok irányába 
haladnak. 
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Az „ökológiai lábnyomok" meghatározzák az energiahatékonysági lehetőségeket, és 
az ökológiai orientáltságú felek igényei szerint hozzák létre az átláthatóságot. A CO2-
címkézés azonban főleg abban segíti a fogyasztókat, hogy klímatudatos vásárlási 
döntéseikkel csökkentsék részüket az üvegházhatású gázok kibocsátásában. Az 
ipari országokban a magánfogyasztás az üvegházhatású gázok egy főre jutó éves 
kibocsátásának 40%-át teszi ki. A CSR-re összpontosító vállalatok számára a 
klímakompatibilis termékek és szolgáltatások hatalmas piaci lehetőségeket 
hordoznak magukban.  
 
A CSR stratégia az „ökológiai lábnyomon" keresztül termékek, szolgáltatások, egyedi 
üzleti tevékenységek vagy a teljes vállalat klímasemlegességéhez vezethet. Így a 
vállalat klímasemlegessége a következőképpen foglalható össze: "Megelőzés - 
Csökkentés - Kompenzálás". Más szóval, a klímasemleges vállalat önkéntes 
kompenzációval ellensúlyozza az elkerülhetetlen CO2 kibocsátásokat. Ez azt jelenti, 
hogy a kapcsolódó kibocsátás mennyiségét klímavédelmi projektekbe eszközölt 
speciális befektetésekkel határozzák meg és ellensúlyozzák. Nem utolsó sorban a 
klímaváltozás témakörével kapcsolatos egyre növekvő figyelemnek és 
megdöbbenésnek köszönhetően az emberek, mint fogyasztók, alkalmazottak és 
döntéshozók számára a CSR-célként kezelt klímasemlegesség a jövőben egyre 
kevésbé lesz túlértékelt fogalom.  
 
Továbbá a klímairányelvekhez kapcsolódó intézkedésként a CSR-hatókörén belül 
számos egyéni lehetőség áll rendelkezésre a megújuló energiaforrások használatára. 
Például a szomszédos vállalatok közösen használhatnak egy hőközpontot. Ipari 
vállalatok esetén a hővisszanyerés az ipari vízhez és a fűtésben történő 
felhasználáshoz az áramtermelés mellett az egyik legenergiaintenzívebb területet 
jelenti (ahol a zöld energia jelentősen növekedő tényezővé válik). Például a sík 
napkollektorok vagy a vákuumcsöves kollektorok használata megfelelő lehet az 
állandó folyamathőt igénylő vállalatok számára. 
 
A 2009-ben kiadott DIN EN 16001 szabvány előírásszerűen mutatja be az 
energiakezelő rendszerekkel szembeni követelményeket. A szabvány struktúrája és 
annak számos követelménye az ISO 14001 és EMAS környezetkezelési 
szabványokon alapul. Továbbá a szabvány optimálisan integrálható a meglévő 
tanúsítványokba. A DIN EN 16001 hitelesen demonstrálja a külvilág számára, hogy a 
vállalat energetikailag tudatos módon cselekszik, és így védi a környezetet. Az EU-
ban az ökológiai követelmények egyre inkább a nyilvános pályázati kiírások szerves 
részévé válnak, beleértve a környezetbarát beszállítást is. Egy energiakezelő 
rendszernek szisztematikusan kell támogatnia a CO2 kibocsátások regisztrálását a 
fogyasztók és a beszállítók esetén egyaránt. 
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További információk és források 
 
 

The Carbon Label (Egyesült Királyság) 
 
http://www.carbon-label.com/whos-reducing/full-product-directory 
 
 
Low Carbon Society párbeszéd fórum 
 
http://www.low-carbon-society.org 
 
 
The PCF Project (Product Carbon Footprint) 
 
http://www.productcarbonfootprint.de 
 
 
„DIN EN 16001: Energiemanagementsysteme in der Praxis – Ein Leitfaden für 
Unternehmen und Organisationen“ (Bonn 2010) 
 
Német Környezetvédelmi Minisztérium, Természetvédelem és nukleáris biztonság  
 
http://www.bmu.de 
  

Carbon Footprint initiatives in Portugal 
 
http://www.carbono-zero.com/artigo.php?mid=23101110 
  
http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/ri/n25/n25a10.pdf 
 
 
Outlook 
 
The Social Footprint Method 
 
http://www.sustainableorganizations.org/the-social-footprint.html 
 

 
 

http://www.carbon-label.com/whos-reducing/full-product-directory
http://www.low-carbon-society.org/
http://www.productcarbonfootprint.de/
http://www.bmu.de/
http://www.carbono-zero.com/artigo.php?mid=23101110
http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/ri/n25/n25a10.pdf
http://www.sustainableorganizations.org/the-social-footprint.html
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Stratégiai CSR-eszközök 

4.10.  Vállalati nonprofit alapítványok    

 
Rövid összefoglalás 
 
Az elmúlt években a vállalatok stratégiai vállalati részvétele egyre nagyobb 
számú vállalati nonprofit alapítvány létrehozásához vezetett. A vállalati 
alapítvány előnyei a vállalati szponzorálás következetességében és 
fenntarthatóságában rejlenek. Mivel a nonprofit alapítvánnyal rendelkező 
vállalat társadalmi jelenléte folyamatos, ezért az alapító vállalatnak a vállalati 
alapítványt úgy kell megszerveznie, hogy az a társadalom független szereplője 
legyen. A cég vállalati társadalmi felelősségvállalásával (CSR) szemben a 
vállalati nonprofit alapítványok szponzorálási célkitűzése a független dotálás 
miatt nem függ a gazdasági- és profitelvárásoktól. A vállalatok számos fontos 
alapítványt hoztak létre. Az alapító cég közelsége számos lehetőséget kínál a 
cégen belüli CSR és a nonprofit alapítvány közötti együttműködéshez, viszont 
kritikai kérdéseket is felvethet.  
 

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A folyamatos vállalati szponzorálás formájaként létező vállalati nonprofit 
alapítványok megismerése.   

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A dotálással a cég megfelelő tőkét nyújt a nonprofit szervezetek megalapításához és 
működési forrásaik biztosításához (amennyiben erre szükség van). A vállalati 
nonprofit alapítvány független szervezeti formában támogathatja a cégek vállalati 
társadalmi felelősségvállalását (CSR), és megfelelően megszilárdíthatja azokat az 
alapítvány nonprofit küldetésének megfelelően. A CSR egy alapítvány szervezeti 
struktúrájával szakirányosítható. Továbbá a vállalati alapítványok gyakran az alapító 
vállalat nevét viselik, ami megteremti azt a lehetőséget, hogy az alapítvány 
folyamatos pozitív összképet hozzon létre a vállalat számára. 
 
Történelmileg áttekintve, az alapítványok több mint 1000 éve szponzorálnak nonprofit 
célkitűzéseket. A jogi formától és a tartalmi kialakítástól függetlenül, napjainkban az 
alapítványokra jellemző, hogy tőkéjük véglegesen rögzített, és nem hozzáférhető. 
Ebből kifolyólag az alapítvány vállalása nem az alapítványi méltányossággal, hanem 
kizárólag a tőkenyereséggel és a felajánlott adományokkal teljesül. A tőkében 
kifizetett alap teljes mértékben ténylegesen megmarad, időbeli korlátozás nélkül.  
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Alapítvány létrehozásakor a vállatok élvezhetik az alapítványok jó hírnevéből 
származó előnyt. A nyilvánosság számára további vizsgálódás nélkül nehezen 
azonosítható az alapítványok vállalatok által létrehozott jogi státusza. Bár a vállalati 
nonprofit alapítványok esetén a következő tevékenységek lehetségesek, a 
gyakorlatban elsősorban vegyes formákkal találkozhatunk:   
 

 jótékonysági alapítványok, amelyek támogatási összegeiket teljes mértékben 
vagy részben más szervezeteknek vagy pályázóknak kínálják fel nonprofit 
céljaik eléréséhez, 

 üzemeltető alapítványok, amelyek saját programokat vagy 
kezdeményezéseket irányítanak,  

 ösztöndíj alapítványok közvetlen szponzorálási céllal vagy 
 díjazó alapítványok, amelyek közvetlen támogatást is kínálnak.  

 
A vállalati alapítványok témakörét érintő eszmecserék során a bírálók rendszeresen 
kiemelik azokat a gyakorlatokat, ahol átfedés van az alapító vállalat és a vállalati 
alapítvány között, és így a vállalati alapítvány nem független társadalmi szereplőként 
működik. Például bizonyos vállalati alapítványok tőkéje nagyon alacsony, és a 
vállalat éves támogatásától függnek. Továbbá olyan eseteket is bírálnak, amikor egy 
alapítvány személyzete az alapító vállalatnál áll alkalmazásban, vagy fennáll annak a 
kockázata, hogy a CSR-t nonprofit alapítványokhoz „helyezik ki".  
 
 
További információk és források 
 
Német Alapítványok Szövetsége  
 
http://www.stiftungen.org 
 
 
Dr. Christoph Mecking 
 
„Wir wollen nachhaltig Gutes tun“ – Unternehmen als Stifter (Berlin 2005) 
 
http://www.stiftungskonzepte.de 
 
 
Szerkesztői közlemény: „Stiftungs-Bundesverband fordert mehr Unabhängigkeit für 
Unternehmensstiftungen“ (Hückeswagen 2010) 
 
http://www.csr-news.net 
 
 
 
 
 

http://www.stiftungen.org/
http://www.stiftungskonzepte.de/
http://www.csr-news.net/
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Példák vállalati jótékonysági érdekszövetkezetekre az Egyesült Királyságban: 
 
http://www.laing.com/top/corporate_responsibility/john_laing_charitable_trust/charitab
le_donations.html 
 
http://www.lloyds.com/Lloyds/Corporate-Responsibility/Charity/Lloyds-Charities-Trust 
 
 
Példák vállalati alapítványokra Magyarországon: 
 
Würth Szereléstechnika Kft. 
 
http://www.wuerth.hu/wurth/alapitvany.html 
 
 
Budapest Bank 
 
http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/index.php  
 
 
Példák vállalati alapítványokra Portugáliában: 
 
Calouste Gulbenkian Foundation 
 
http://www.gulbenkian.org.uk/about-us/the-foundation.html 
  
 
 

http://www.laing.com/top/corporate_responsibility/john_laing_charitable_trust/charitable_donations.html
http://www.laing.com/top/corporate_responsibility/john_laing_charitable_trust/charitable_donations.html
http://www.lloyds.com/Lloyds/Corporate-Responsibility/Charity/Lloyds-Charities-Trust
http://www.wuerth.hu/wurth/alapitvany.html
http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/index.php
http://www.gulbenkian.org.uk/about-us/the-foundation.html
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A CSR által érintett területek 

5.1. CSR a munkahelyen 

 
Rövid összefoglalás 
 

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR), mint alkalmazott-orientált 
munkahelyi kultúra fenntarthatóan ösztönzi az alkalmazotti elkötelezettséget és 
ebből kifolyólag a vállalati sikert is, mivel a motivált és megbízható 
alkalmazottak minden vállalat kulcsfontosságú sikertényezőjét jelentik. A 
vonzó munkáltató és a cselekvésre és teljesítésre kész alkalmazottak 
közvetlenül kapcsolódnak a vállalaton belül a munkahely által kínált emberi 
kvalitásokhoz és szakmai lehetőségekhez. A folyamatban az alkalmazottak 
számára létrehozott CSR-intézkedések széles körűek, az egyes vállalati 
részlegeken és az alkalmazottak tevékenységén alapulnak. A munkahelyi CSR 
nagyon sok mindent foglal magában, mint például az elérhető képzést és 
továbbképzést, a megelőző egészségügyi intézkedéseket, a kockázatkezelést, 
az alkalmazotti részvételt, az esélyegyenlőséget, a karrier és a család 
összeegyeztethetését, a munkahelyi zaklatás elleni szabályokat, valamint az 
alkalmazottak számára hozott olyan specifikus CSR-intézkedéseket, mint 
például a vállalati önkéntesség. 
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A kiterjedt munkahelyi CSR-követelmények áttekintése, valamint azok 
munkavállalók és vállalatok számára nyújtott előnyeinek megismerése. 
 
 

CSR tanulási tartalmak 
 
Azokra a vállalatokat, ahol a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) a 
munkahelyhez kötődik jellemző, hogy értékelik és tisztelik alkalmazottaikat, és olyan 
humánerőforrás-irányelveket alkalmaznak, amelyek partnerségen és részvételen 
alapulnak. A felelősségteljes munkaadóként cselekvő vállalatok előnyei éppolyan 
kiterjedtek, mint a lehetséges munkahelyi CSR-intézkedéseké. A képzéssel és a 
továbbképzéssel kapcsolatosan a vállalatok hosszú távú előnyei a motivált és jobban 
képzett alkalmazottakban rejlenek. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalatok fejlesszék 
minőségirányításukat, és ennek eredményeként magasabb vállalati értéket érjenek 
el. A "vállalati önkéntesség" területén a társadalmi vállalati elkötelezettség 
átfedésben van a humán erőforrások fejlesztési célkitűzéseivel: A vállalatok a 
munkaidő alatt felmentik dolgozóikat és csapataikat kötelezettségeik alól az önkéntes 
tevékenységek elvégzése érdekében. Ez kifejezetten ösztönzi az alkalmazotti 
képesítéseket, és ezzel együtt a vállalat CSR-munkáját a helyi közösségben. 
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Az egészségügyi és foglalkoztatási biztonság ösztönzése érdekében a megelőző 
intézkedésekre fordított előzetes befektetéseket végző társadalmilag felelősségteljes 
vállalatok arra használhatják a CSR-t, hogy alkalmazottaiknak a törvényi 
követelményeken kívül egyéb programokat és tréninget nyújtsanak, amely cserében 
kevesebb munkahelyi balesetet, táppénzes napot, hiányzást és alacsonyabb 
személyzeti fluktuációt eredményez.   
 
A vállalaton belüli személyes kapcsolatok kifejezetten alkalmasak a magasan képzett 
szakemberek motiválásához és megtartásához. A vezetők és a munkatársak közötti 
szakmai kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon kell alapulnia, és biztosítania kell a 
munkavállalói részvétel lehetőségét. Nem utolsó sorban, a munkavállalók az általuk 
elért eredmények és a vállalat teljesítménye (a CSR-t is beleértve) miatti 
büszkesége, valamint az egyenlő esélyek és az erős csapatszellem felszabadítja az 
innováció, kreativitás és kockázatvállalás iránti igényt az alkalmazottak között. 
Továbbá a vásárlói elégedettség és a vásárló megtartása szorosan kapcsolódik a 
vállalat munkahelyi kultúrájához.  

A családbarát vállalatok kifejezetten vonzó munkaadók a szülők számára. Az ezen a 
területen hozott CSR-intézkedések eszközként szolgálnak a vállalat számára az 
alkalmazottak és know-how-juk megszerzéséhez és megtartásához, amellyel időt és 
költségeket takaríthatnak meg. A képzett munkaerő hiánya miatt a nagyvállalatokkal 
szemben főleg a kis- és középvállalkozások nyernek a szakképzett munkaerőért 
folyó harcban azáltal, hogy családbarátok és általánosságban erős CSR-irányelveket 
alkalmaznak a munkahelyen.  

Nem utolsó sorban a munkahelyi CSR társadalompolitikai perspektívát is folytat. A 
felelősségteljes vállalatok esetén a munkaviszonyt a lehető leghosszabb ideig 
biztosítani kell a társadalombiztosítási törvények betartása mellett. Ez egyre 
fontosabbá válik az egyre lehangolóbb munkakörülmények és a "dolgozó szegények" 
miatt. Ez utóbbi fogalom azokat az alkalmazottakat írja le, akik jövedelmükkel nem 
képesek megfelelő életminőséget biztosítani saját maguknak. 

Abban az esetben, ha a munkaerő elbocsátása elkerülhetetlen, a vállalat CSR-
irányelve lehetővé teszi, hogy a leépítések társadalmilag sokkal 
összeegyeztethetőbbek legyenek. Ez például megtehető a csökkentett óraszámú 
munkahetekkel, végkielégítéssel, esetleg az elbocsátott alkalmazottak számára az 
álláskeresésében nyújtott segítséggel (pl. álláskeresői tréningek). Ez segít a vállalat 
tekintélyének és az iránta tanúsított bizalomnak a megőrzésében az alkalmazottak és 
a nyilvánosság részéről még krízishelyzetben is. 

 
További információk és források 
 
Great Place to Work Institute 
 
http://www.greatplacetowork-europe.com 

http://www.greatplacetowork-europe.com/
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Dr. Eva Angerler: „CSR-Indikatorenkatalog – Musts für sozialverantwortliche 
Unternehmen aus Sicht der ArbeitnehmerInnen“ (Vienna 2008) 
 
http://www.fairantwortung.at 
 
 

http://www.fairantwortung.at/
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A CSR által érintett területek 

5.2. Vállalati önkéntesség, mint tiszteletbeli elkötelezettség 

 
Rövid összefoglalás 
 
Egy vállalat a vállalati önkéntességgel időt és know-how-t biztosít az egyes 
alkalmazottak vagy a teljes személyzet számára a társadalmi ügyekkel való 
foglalatosság érdekében. A vállalatok vállalati társadalmi 
felelősségvállalásaként (CSR) egyre népszerűbb a személyzet rendelkezésre 
bocsátása nonprofit célokra és/vagy nonprofit szervezetek számára. Ezzel a 
szokásos munkaidő alatt végzett "önkéntes munka" az időnkéntitalálkozóktól a 
szervezeti és humán erőforrások fejlesztési célkitűzéseihez kapcsolódó 
programokig terjed. A vállalati "nyílt nap" a vállalati önkéntességbe való 
belépés első lépését jelenti. Ebben a folyamatban a vállalat teljes személyzetét 
"rendelkezésre bocsátja" annak érdekében, hogy egy teljes munkanapot 
társadalmi vagy vállalati feladatokkal töltsenek el. Ezek a "gondoskodási 
napok" a CSR-kommunikációban hatékony közönségkapcsolati intézkedést 
jelentenek, és új csapatélményeket ösztönöznek a vállalaton belül.  
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 Különböző vállalati önkéntességi opciók megismerése, és vállalati 
együttműködés kezdeményezése gyakorlati feladatok segítségével. 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A vállalati önkéntesség egyre több vállalatnál válik a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás szerves részévé. Az éves költségvetés elosztásától függetlenül a 
vállalati önkéntességi projektek rendszeresen és fenntarthatóan valósíthatók meg 
munkaidő és know-how adományokként. A munkavállalók CSR-értelmezése és a 
teljes vállalati kultúra új inspirációhoz juthat az olyan egyedi vállalati önkéntességi 
intézkedéseken keresztül, amelyek a helyi közösség vállalati és társadalmi 
szükségletein alapulnak. 
 
A vállalati önkéntesség a gyakorlatban széles körben használt eszköz. A teljes 
munkaerő bevonásával szervezett éves "gondoskodási naptól" az alkalmazottak 
szokásos munkaideje alatt szervezett rendszeres önkéntes tevékenységekig terjed. 
Továbbá különösen a nagyobb vállalatok, jelenleg olyan vállalati önkéntességi 
programokat vezetnek be, amelyek során az alkalmazottak egy adott idő alatt 
speciális képesítéseket és készségeket sajátíthatnak el a vállalaton kívül végzett 
társadalmi tevékenységük által.  
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Bizonyos vállalatok a vállalati önkéntességet specifikus know-how-jukkal ötvözik. 
Például az oktatási intézményekben oktatott tananyagot saját iparáguk gazdasági 
témaköreivel egészítik ki, vagy mentorprogramokat kínálnak. A szolgáltatóiparban 
számos ismert vállalat felkészült arra, hogy társadalmi ügyekben ingyenes („pro 
bono") tanácsadási szolgáltatást kínáljon. Ezekben az esetekben az alkalmazottak a 
teljesítményüket nem csak a nyereség létrehozására használják, hanem társadalmi 
ügyekhez is hozzájárulnak. Ez a típusú stratégiai megközelítés aktívan bevonja az 
egyes munkavállalókat a vállalat CSR-stratégiájába, és ezzel egy időben 
teljesítményüket „valódi" szakmai sikerként ismeri el. Ez az alkalmazottak 
megnövekedett motivációját és hűségét eredményezheti, és érzékennyé teheti őket a 
vállalaton belüli további CSR-témakörök kifejlesztésében. A vállalatok továbbá a „pro 
bono" projektjeiket saját jó hírnevük építéséhez is felhasználhatják, és vonzó, 
felelősségteljes munkaadóként és „felelős vállalati polgárként" jelenhetnek meg.  
 
A „nyílt nap", amelynek során a vállalat személyzete helyi környezeti projektekben 
vesz részt a vállalati önkéntesség egyik "első lépcsőjét" jelenti. A csapat- és 
szervezetfejlesztő eszköz általában olyan eseményekre korlátozódik, amelyeket az 
összes alkalmazott elvégezhet anélkül, hogy előzetes képzésre lenne szükség. 
Például egyszerű fizikai tevékenységgel társadalmi létesítmények újíthatók fel.  
 
Eközben néhány nagyobb vállalat a vezetők személyiségfejlesztése érdekében a 
„társadalmi gyakorlat" módszerét alkalmazza. Olyan szervezetekkel működnek 
együtt, mint a "SeitenWechsel - tanulás más környezetben", ahol a vezetők egy 
héten át például kábítószerfüggő és egyéb függőségben szenvedő személyeknek, 
különleges gondoskodást igénylő személyeknek, pszichiátriai betegeknek vagy 
hospice szolgálatnak segítenek. Ez segít a vezetőknek a konfliktusmegoldó 
társadalmi készségek és képességek fejlesztésében, valamint ezeknek a 
tapasztalatoknak a napi vállalati rutinba történő integrálásában. Ebben a küldetésben 
a vállalat munkavállalókat ment fel kötelezettségeik alól, és teljes bérjuttatás mellett, 
több hónapra engedélyezi nekik a nonprofit szervezeteknél való munkavégzést. Az 
így rendelkezésre bocsátott munkavállalónak a vezetői know-how-ját kell 
felhasználnia olyan projektekben, amelyeket a nonprofit szervezet az ő szakmai 
támogatása nélkül nem lenne képes megvalósítani.  
 
A vállalati önkéntességi intézkedésekkel kapcsolatos ötletek keresésekor a vállalatok 
a CSR-területen tevékenykedő közvetítő szervezetek tapasztalataira hagyatkoznak. 
A helyi és országos hálózatokra specializálódott önkéntes irodák vagy közösségi 
központok, valamint az alapítványok és vállalati tanácsadást nyújtó cégek értékes 
partnerek lehetnek a tanácsadásban, a kapcsolatközvetítésben és a vállalati 
önkéntesség végrehajtásában.   
 
 
5.2. feladat (hozzávetőlegesen 60 perc) 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy hozzanak létre egy 3-5 személyből álló közösségi 
központot a város bármely kerületében.  
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A közösségi központnak az a feladata, hogy meghívja a kerületben a legtöbb 
ingatlant felügyelő városi ingatlankezelőt egy "gondoskodási nap" levezetésére.  
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy 30-45 percben tegyék meg javaslataikat az 
ingatlankezelőnek a "gondoskodási napot" érintően. A közösségi központ és az 
ingatlankezelő között tervezett együttműködés fenntarthatósági hatókörén belül a 
csoportoknak ötletvázlatot kell megfogalmazniuk az elkövetkező három évre. A 
csoportoknak nevet is kell adniuk a közösségi központnak.   
 
A tervezési szakaszt követően a közösségi központ bemutatkozik az ingatlankezelő 
vezetői testülete előtt.  
 
Kérjen meg egy-egy főt az egyes csoportokból, hogy "váltsanak szerepet". Belőlük, 
hozhatja létre az ingatlankezelő vezetői testületét. Erre a célra vezérigazgató, 
sajtószóvivő, humán erőforrások vezető, kontroller (stb.) beosztás áll rendelkezésre.  
 
Minden egyes közösségi központnak 10 perc áll rendelkezésére, hogy meggyőzze az 
ingatlankezelői testületet a "gondoskodási nap" ötletről.  
 
 
További információk és források 
 
Közvetítő szervezet: "UPJ – Unternehmen: Partner der Jugend" (UPJ) e.V. 
 
http://www.upj-online.de 
 
 
SeitenWechsel® – Tanulás más környezetben 
 
http://www.seitenwechsel.de 
 
 
 

http://www.upj-online.de/
http://www.seitenwechsel.de/
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A CSR által érintett területek 

5.3. A CSR mint piaci tényező 

 
Rövid összefoglalás 

A vállalatok az egyes piacokon pénzügyi nyereség elérése mellett azonosítják 
és elégítik ki a vásárlóik és ügyfeleik igényeit. A piacok logikájának 
megfelelően a piaci résztvevők megnövekedett igénye a termékek és 
szolgáltatások társadalmi, ökológiai és egészségvédelmi szempontjai iránt a 
piacorientált vállalatvezetés számára a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
(CSR) gazdasági motorját jelenti.    

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A különböző piaci szereplők és piaci alkalmazási területek által támasztott 
CSR-követelmények megismerése  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
"Minden vállalkozónak van egy felettese - név szerint a piac." Ez a jól ismert forrásból 
származó idézet kihangsúlyozza, hogy a piac mekkora hajtóerőt képvisel egy vállalat, 
valamint a vállalat termékeinek és szolgáltatásainak létezéséhez és fejlesztéséhez. A 
vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) egyre szélesebb körű elterjedése az 
egyes vállalatok szintjén a piac politikai értelmezésével kapcsolatos új áramlatokkal 
társul. Például az ökoszociális piacgazdaság fogalom olyan célkitűzést jelent, amely 
a társadalmi piacgazdaságba integrálja a fenntartható gazdasági cselekvést és a 
környezet védelmét. A "Green New Deal" fogalom is meghatározza a piacot. Ez az 
iparosodott országok ökológiai újraszervezését jelenti. A fogalom alapjában azt a 
szándékot foglalja magában, hogy több munkahely jöjjön létre a "zöld" iparágakban, 
élénkítve ezzel a gazdaságot, és ezzel egy időben lelassítva a klímaváltozást.  
 

A termékpiacot, a munkapiacot és a részvénypiacot egyaránt érintő CSR-
eszmecsere a vállalatok mellett a piac összes többi szereplőjét is magában foglalja 
(érdekelt felek). A szociális piacgazdaság logikájának megfelelően a CSR gazdasági 
jelenlétének témakör-orientált spektruma egyenes arányban növekszik a piaci 
résztvevők fenntartható termékek és szolgáltatások, valamint a felelős 
vállalatirányítás iránti igényének növekedésével. A fenti idézetnek megfelelően 
minden vállalat "CSR-felettesét" jelenti a fogyasztók és az üzleti ügyfelek 
fenntarthatósággal szembeni magatartása, valamint azon igényük, hogy a 
cselekvéseket a szerződéses feltételek teljesítése határozza meg (különösen, ami a 
vásárlással kapcsolatos döntéseket illeti).   

http://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung
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A piac, mint tevékenységi terület szempontjából a következők jelentik a központi 
CSR-kérdéseket:  
 

 Fogyasztói magatartás és állásfoglalás a márkák, termékek és szolgáltatások 
fenntarthatóságáról: Mennyire jól informáltak a vásárlók és a fogyasztók a 
vállalat CSR-intézkedéseiről, és mennyire jól informált a vállalat a vásárlók 
elvárásairól? Létrehozhatók-e új vásárlói körök a CSR segítségével, és 
átvehetők-e fenntartható fogyasztási tendenciák? Hajlandók-e a fogyasztók 
"többet" fizetni a felelősségteljesen létrehozott termékekért, amennyiben 
szükséges?  
 

 Kapcsolat az üzleti partnerekkel és az alkalmazottakkal: Milyen CSR-modellt 
várnak el az (eljövendőben megkérdezendő) üzleti partnerek és alkalmazottak 
a vállalattól? A CSR segítségével megteremtett lehetőségek felhasználhatók-e 
az ellátási láncban vagy a közbeszerzési szerződésekben? A vállalati 
hálózatok részt vesznek-e a CSR további fejlesztésében az iparágon belül? 
Hogyan javítható a CSR segítéségével a munkaadóról alkotott kép? 
 

 Termék és szolgáltatás irányelv: Része-e a vállalati CSR-alapelv a termék és 
szolgáltatásfejlesztés korai szakaszainak, és megjelenik-e a teljes értéklánc 
mentén, a fogyasztást és a kidobást is beleértve ("bölcsőtől a sírig")? 
Akadálymentes-e a termék- és szolgáltatásirányelv, vagy kínálnak-e például 
megoldásokat a hátrányos helyzetű személyek csoportjának (ún. "design 
mindenkinek" megoldások)? 

 

 Felelősségteljes marketing: Betartják-e a vásárlóknak tett ígéreteket, és 
kielégítően értesítik-e a fogyasztókat a potenciális biztonsági kockázatokról 
vagy veszélyekről? Része-e a vállalati kommunikációnak a termékek 
felelősségteljes kezelése, és ösztönzik-e azt?  

 

 Jó ügyhöz kapcsolódó marketing: Növelhető-e az értékesítés "jó 
cselekedetekkel", például a bevétel egy részének társadalmi és ökológiai 
projektekre történő felajánlásával?  

 

 Társadalmi és ökológiai védjegyek: Milyen lehetőségeket érdemes 
felhasználni a fenntartható termékek és szolgáltatások minőségi jelzéséhez és 
címkézéséhez a piacon?   

 

 Szabványok, díjak és jutalmak: Hogyan képes a vállalat megfelelni a CSR-
követelményeinek, a minőségirányítás segítségével piaci előnyhöz jutni, és 
pozitív képet alkotni magáról a CSR-orientált témakörökhöz kapcsolódó 
díjakkal és jutalmakkal?  
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További információk és források 
 
„Green Paper - Promoting a European framework for Corporate Social 
Responsibility” 
 
Európai Bizottság, Brüsszel, 18-07-2001, KOM (2001) 366 

 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf
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A CSR által érintett területek 

5.4. CSR a közösségi struktúrákban – a vállalatok szempontjából 

 
Rövid összefoglalás 

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) a közösségi struktúrákban a 
vállalatokat olyan szereplőkként mutatja be, amelyek a telephelyen fennálló 
körülmények eredményeként a közösségben "felelős vállalati polgárként" 
járnak el. Továbbá az adományok és szponzorálás kiegészítéseként a vállalatok 
aktívan részt vesznek a közösségi struktúrákban, és így hozzájárulnak adott 
problémák megoldásához, egyre több nem pénzügyi forrást és készséget is 
felajánlva. Különösen, ami a vállalatok és a (helyi) érdekelt felek közötti 
stratégiai partneri kapcsolatot illeti, a CSR a közösségi struktúrákban a 
közösségen belüli különböző szereplők motiválását jelentő kihívással és 
lehetőséggel társul, amelynek a célja a határokon átívelő közös cselekvési 
alternatívák létrehozása a problémák megoldásához.  

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A vállalati helyszíni részvétel motívumainak és érintett területeinek a 
felismerése, és azok megindokolásának képessége.  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A vállalati telephely közvetlen környezete kiindulópontot jelent a közösségi struktúrát 
érintő vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) terén. A közösségi struktúrákat 
érintő CSR-terület magában foglal minden lehetőséget a "vállalati polgárként" való 
elkötelezettség megvalósításához a közösségen belül, és a gyakorlatban, amit a 
szakirodalomban gyakran a vállalati polgárság szinonimájaként is használnak. 
Tulajdonképpen minden vállalat számára ismerős az adományozás és a 
szponzorálás, mert a tényleges üzleti tevékenységen túlmenően ezek hagyományos 
cselekvési területeknek számítanak a helyi nonprofit szervezetek és 
kezdeményezések támogatásában. A vállalatok azonban nem pénzügyi 
erőforrásokat is befektethetnek a közösségi struktúrákba, és alkalmazottaiknak 
engedélyezhetik, hogy munkaidőben jótékonysági tevékenységekben vegyenek részt 
vagy testre szabott programokat vagy partneri kapcsolatokat hozzanak létre, 
amelynek során saját készségeiket jótékonysági célokra használhatják fel. A 
közösségi struktúrákban alkalmazott CSR-nek az a célja, hogy előnyösebb helyzetbe 
hozza a vállalatot, miközben a célzott stratégiai használatnak köszönhetően pozitív 
hatást gyakorol a vállalat fejlődésére.     
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Hagyományosan számos közepes méretű vállalat teljes mértékben tisztában van 
azzal, hogy olyan területre alapoz, amely minden szempontból funkcionális és élhető. 
Csak az egészséges környezet teszi lehetővé a szilárd és fenntartható kapcsolatot a 
vásárlókkal és beszállítókkal, és jelent vonzó lakhelyet a szakképzett alkalmazottak 
számára. Főleg a kiskereskedelmi iparágban, szolgáltatóiparban, gasztronómiában 
vagy kultúrában és szabadidős tevékenységekben dolgozó kisvállalkozások 
játszhatnak saját maguk is jelentős szerepet a vállalati struktúrákban azáltal, hogy 
megfelelő helyi légkört biztosítanak, és növelik az életminőséget a közösségen belül. 
Továbbá a vállalatok munkahelyek létrehozásával átfogóan vállalatnak társadalmi 
felelősséget. Míg a CSR-rel a nagy- és globális vállalatok a közönségkapcsolatokon 
és a médián keresztül jelentős hírnévtényezőt tudhatnak magukénak, a jó 
kapcsolatok és a "jó hírnév" kulcsfontosságú tényezőt jelentenek a kis- és 
középvállalkozásoknak fenntarthatósági szempontból. 

A közösségi struktúrákra stratégiailag és hosszú távon összpontosító CSR a helyi 
problémák felé fordul, és figyelembe veszi az egyes vállalatok, vagy vállalati 
csoportok megfelelő kompetenciáit. Az ilyen CSR-tevékenységeknek az a célja, hogy 
a vállalati részvétel és know-how eszközeivel hozzájáruljanak a társadalmi helyzet 
fenntartható javításához, és garantálják a közösség jövőjét. A vállalatok így 
méretüktől és iparáguktól függetlenül közvetlenül, helyileg vehetnek részt abban, 
hogy lehetőségeket hozzanak létre a munkanélküliek számára, továbbá lehetővé 
tegyék a bevándorlók integrációját, megerősítsék a társadalmi szolidaritást, jövőbeli 
lehetőségeket nyissanak meg a fiatalok számára vagy sikeresen kezeljék az 
oktatáshoz és szakképzéshez fűződő kihívásokat.  
 
Az a tendencia, hogy a CSR-tevékenységek esetén a fő hangsúlyt az adott 
közösségi struktúrákra helyezzék, és kifejezetten a helyi helyzetre 
összpontosítsanak, egyre inkább növekszik az olyan vállalatok esetén, amelyek több 
helyszínt tartanak fenn a belföldi piacon és külföldön egyaránt. A helyszíni 
gazdasági, társadalmi és vállalati környezet javítását szolgáló hozzájárulást egyre 
inkább szükséges gazdasági befektetésként értelmezik.  

Az olyan befektetésekkel generált gazdasági előnyök, mint például a közösségi 
struktúrában alkalmazott CSR, egy vállalat projektjeinek természetétől és 
hatókörétől, valamint a társadalmi és együttműködési partnerek választásától 
függenek. A munkavállalók kijelölése jótékonysági projektekhez javíthatja például a 
kommunikációs készségeket és a csoportos munkavégzési képességeket, a 
célkitűzések követését, a függetlenséget, kreativitást valamint a társadalmi és vezetői 
készségeket. Ugyanakkor, a vállalattal való azonosulás és az alkalmazottak 
megtartása is javítható. Amennyiben egy vállalat szorosabb együttműködést vállal az 
iskolákkal és az egyetemekkel, új kapcsolatot alakíthat ki a képzésben résztvevőkkel 
és a frissen diplomázókkal. Továbbá, a CSR a közösségi struktúrákban előnyös lehet 
a vállalati kommunikáció és marketing számára, mert növeli a vállalat nevének 
elismerését, terjeszti jó hírnevét és új vásárlói csoportokat hoz létre. Nem utolsó 
sorban a helyszíni társadalmi fejlesztésekben aktívan résztvevő vállalatok korán 
képesek felismerni a trendeket és az új üzleti lehetőségeket. 
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További információk és források 
 

Német szövetségi kezdeményezés: "Unternehmen: Partner der Jugend“ (UPJ) e.V. 
 
Az UPJ elkötelezett vállalatok és jótékonysági közvetítők hálózata Németországban. 
Olyan projektekre összpontosítanak, amelyek a társadalmi problémák megoldásához 
új kapcsolatokat hoznak létre a vállalatok, a jótékonysági szervezetek és a 
közigazgatás között.  
 
http://www.upj.de 
 
 
Magyarországon: http://www.kovet.hu 
Portugáliában: http://www.rsopt.com  
Az Egyesült Királyságban: http://www.bitc.org.uk 
 
 

http://www.upj.de/
http://www.kovet.hu/
http://www.rsopt.com/
http://www.bitc.org.uk/
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A CSR által érintett területek 

5.5. CSR a közösségi struktúrákban – a közösségek 

szempontjából 

 
Rövid összefoglalás 

A közösségek átmenetet képeznek a kereskedelmi vállalkozások és a nonprofit 
szektor között. Ennek eredményeképp aktívan vehetnek részt a közösségi 
struktúrát érintő vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) fejlesztésében. A 
CSR elősegítéséhez a közösségi adminisztrátorok részéről a know-how és a 
munkaidő felajánlásán kívül gyakran nincs szükség további pénzügyi forrásra. 
A helyszín vonzerejének növelésének célkitűzése azzal jár, hogy a közösségek 
és a vállalatok a közösségi struktúra más érdekelt feleivel együttműködve 
cselekednek. 

 
Tanulási célkitűzések 
 

 Annak megismerése, hogy milyen motivációk, cselekvési lehetőségek és 
együttműködési eszközök állnak rendelkezésre a közösségek számára a helyi 
vállalati környezet segítésére.  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Egyre nagyobb számú közösség ismeri fel és támogatja a civil kezdeményezéseket, 
mint a közösség belső szolidaritásának motorját, és a közösségi struktúrák és 
helyszínek fenntartható pozitív fejlődési eszközét. Ezek a kezdeményezések 
egyrészt célzott intézkedéseket és marketinget használnak egyrészt a helyi lakosok 
életminőségének javításához, másrészt pedig a helyi gazdaság és turizmus 
elősegítéséhez. Az élhető és érdekes városok és közösségek egyaránt vonzzák a 
látogatókat és az új lakosokat is. Ezen felül, a helyszín erős vonzereje növeli a siker 
esélyét az azért zajló közösségi versenyben, hogy a vállalkozásokra kivetett adókkal 
növeljék a bevételeket és új munkahelyeket teremtsenek új vállalatok és 
létesítmények létrehozásával. Ha a későbbiekben szükség van szakértők 
toborzására, a munkahely környékén lévő települések életminősége jelenleg első 
számú prioritást jelent.  
 
A lakosok társadalmi aktivitása egy közösségen belül jelentősen megnő a "felelős 
vállalati polgár" kialakulásával. Jelenleg viszonylag újnak számítanak, és továbbra 
sem elterjedtek azok, a városok és a közösségek részéről érkező, a vállalatokat és 
alkalmazottaikat megcélzó kezdeményezések, amelyek hozzájárulnának a közösségi 
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struktúra kialakításához, valamint a helyi közösség részének tekintett helyi gazdaság 
megerősítéséhez.   
 
A közösségek több szinten képesek a CSR tevékenységek elősegítésére, főleg 
azáltal, hogy bevonják azokat a kisvállalkozásokat, amelyek számára az idő, a 
humán erőforrások és pénzügyi források hiánya miatt a CSR stratégia kialakítása és 
alkalmazása nehezebben megvalósítható, mint a nagyobb vállalatok esetén. A CSR 
közösségeken keresztül történő elősegítésének lehetőségeit az alábbiakban soroljuk 
fel. Ezek kombinálhatók is. 
  
A közösségek felismerik és támogatják a vállalati részvételt 
A vállalati részvétel nyilvános felismerésével a közösségek szerepe ott kezdődik, 
ahol a helyszínen található vállalatok civil kezdeményezései már folyamatban 
vannak. A közösségek (szimbolikusan) díjazzák a vállalati részvételt, vagy felhívják a 
figyelmet a helyi vállalatok által nyújtott kiváló gyakorlati példákra az interneten és a 
kiadványokban. A közösségi közönségkapcsolatok ilyen jellegű megközelítése 
vállalati részvételhez vezet a helyszínen, ez által számos vállalatot és lakost elérhet, 
és megfelelően használható a többi vállalat motiválására, hogy ők is ugyanezt 
tegyék. Továbbá a kölcsönös előnyök érdekében nyújtott ösztönzések 
felhasználhatók a meglévő vállalati elkötelezettség modernizálására és 
szakszerűsítésére is. Ehhez hasonlóan, a nyilvános események hatókörében, 
például az ipari és kereskedelmi tanácsok részvételével, a leendő vállalatok 
gyakorlati tanácsokat kaphatnak a közösségi struktúrához kapcsolódó CSR-ről.  

 
A közösségek ösztönzik a nonprofit szervezetek és a vállalatok közötti partnerséget  
A kereskedelmi vállalkozások és a nonprofit szervezetek közötti kommunikációs 
eszközök és vállalkozói területek eltérőek lehetnek. Mindkét oldal esetén általános, 
hogy nehezen találják meg a megfelelő partnert a közösségi struktúrákban való 
részvételhez. A közösségek átmenetet jelentenek a helyi kereskedelmi és a nonprofit 
szereplők között, és elősegíthetik a CSR-partnerkapcsolatokat a közösségi 
struktúrákban azáltal, hogy találkozási és közvetítési platformot jelentenek a leendő 
vállalatok és nonprofit szervezetek számára. Németországban a helyszíni rendszeres 
"CSR-napok" egyre inkább "piac - jó üzletvitel" néven zajlanak. A közösségek 
továbbá közvetítői szervezeteket javasolhatnak, amelyek egyenlő módon fordulnak a 
vállalatok és a nonprofit szektor felé, és adnak tanácsokat számukra, valamint 
kvalifikálási lehetőségeket hoznak létre mindkét oldal számára annak érdekében, 
hogy ösztönözzék a kölcsönös megértést és a látványosan termékeny 
együttműködést.   
 
A közösségek stratégiai problémamegoldó partnerségeket kezdeményezek  
A CSR felismerése, promóciója és közvetítése a közösségi struktúrákban szilárd 
alapot jelenthet a közösségek számára annak érdekében, hogy a vállalatokat 
kifejezetten saját kommunális fejlesztési és problémamegoldási programjaikba 
integrálják. A példák magukban foglalják a kerekasztal beszélgetéseket vagy a 
stratégiai workshopokat, ahol a kommunális politika képviselői, az elkötelezett 
polgárok, a nonprofit szervezetek és a "felelős vállalati polgárok" találkoznak a 
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közösségi struktúra fő problémáinak azonosításához, és megoldás-orientált 
cselekvési tervek létrehozásához. Ez lehetővé teszi az innovatív közösségek 
számára, hogy javasolják a helyi vállalatok CSR-irányultságának útmutatásba vagy 
alapszabályba foglalását, amelyet a közösség jövőjének és fenntarthatóságának 
létrehozásához használhatnának.  
 
 
További információk és források 
 

"Mitarbeit" alapítvány – Wegweiser Bürgergesellschaft 
 
http://www.wegweiser-buergerschaft.de  
 

VIS a VIS Agentur für Kommunikation GmbH 

http://www.visavis-agentur.de 
 
 
 

http://www.wegweiser-buergerschaft.de/
http://www.visavis-agentur.de/
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A CSR által érintett területek 

5.6. CSR és fenntarthatóság az innovációról szóló eszmecserében 

 
Rövid összefoglalás 

A fenntartható innováció azoknak az innovációknak a megerősítését írja le, 
amelyek hozzájárulnak a kritikus természeti termékek konzerválásához, és 
gazdasági és fogyasztási stílusokként adhatók át mind hosszú távon, mind 
pedig globális szinten.    

 
Tanulási célkitűzések 
 

 Az innovációs lehetőségek kiemelése a CSR-en és a fenntarthatóságon 
keresztül, kritikus eszmecsere során 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Hagyományos értelemben az innovációk technológiai fejlesztéseken alapulnak. A 
CSR-menedzsment ezt a fogalmat etikai, szociális és ökológiai tényezőkkel bővíti ki. 
Ezzel a CSR-re és a fenntarthatóságra összpontosító követelmények egyértelműen 
más jelentést hordoznak a termékek, módszerek és szolgáltatások innovációja 
számára. A CSR és a fenntarthatósági szempontok kibővítik az innováció fogalmát, 
mert olyan témaköröket és fejlesztéseket azonosítanak, amelyeket egy vállalat a napi 
üzleti rutinja során nem ismer fel. Ugyanezek a szempontok azonban korlátozhatják 
az innovatív fejlődés mozgásterét. Erre akkor kerül sor, ha ezek ellentétesek a tisztán 
gazdasági jellemzőket figyelembe vevő kiválasztási kritériumokkal, mint például 
műszaki megvalósíthatósággal, gazdasági hatékonysággal és a piacon való 
elfogadottsággal.     
 
A témakörök és tendenciák figyelemmel kisérésével, és az érdekelt felekkel folytatott 
párbeszédből származó elvárások és igények kielemzésével a CSR-menedzsment - 
társadalmi határfelületként - képes megnövelni egy vállalat innovatív képességét. A 
megváltozott keretfeltételeket, követelményeket és elvárásokat a többieknél 
korábban felismerő, a trendeket figyelembe vevő és a stratégiákat újra meghatározó 
vállalatok fenntarthatóan képesek versenyelőnyt teremteni, vagy új piaci és vásárlói 
szegmenseket kifejleszteni. A fenntarthatóságra összpontosító innovációk 
megerősítik a vállalatok jövőbeni túlélésének esélyét, amennyiben a CSR-
menedzsment vállalati napirendre tűzi az olyan visszafordíthatatlan fejlesztéseket és 
uralkodó tendenciákat, mint a klímaváltozás, a fogyó erőforrások vagy a demográfiai 
változások.  
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A CSR-tényezők azonban a fenntartható innovációk fejlesztésében szükséges, de 
nem feltétlenül elégséges feltételét jelentik az élővilág fenntartható védelmének. A 
számítógépek 1988 és 1998 közötti általános bevezetését példaként használva 
növekvő környezetszennyezési szempontok ismerhetők fel. A legtöbb elvárással 
ellentétesen, az irodák számítógépekkel történő felszerelése nem vezetett 
papírmentes irodához. A Fraunhofer Institut egy ebből a szempontból végzett 
kutatásban kiemeli, hogy a nyomtató- és írópapír átlagos fejenkénti használata 
ebben az időszakban globálisan csaknem egynegyedével nőtt.  
 
Más szóval, a fenntarthatóságra irányuló innovációfejlesztés a felhasználói 
magatartás specifikus integrálását is megköveteli. Ezt kiegészítően további kockázati 
hatásokat is figyelembe kell venni, mert ami itt érvényes, az általánosságban az 
innovációkra is érvényes: fenntarthatónak csak bizonyos idő elteltével lehet nevezni 
őket. Az, hogy mely innováció tekinthető fenntarthatónak, az végső soron a 
társadalmi kiértékelési folyamat eredménye. 
 
 
További információk és források 
 

Fraunhofer Institut Arbeitswissenschaft und Organisation 
 
Nova-net kutatási projekt 
 
http://www.nova-net.de 
 
 
Kiadvány: "Innovation durch CSR – Die Zukunft nachhaltig gestalten" (2009) 
 
Német Környezetvédelmi Minisztérium, Természetvédelem és nukleáris biztonság  
 
http://www.bmu.de 

 
BCSD Portugal  
 
http://www.bcsdportugal.org 
 
 

http://www.nova-net.de/
http://www.bmu.de/
http://www.bcsdportugal.org/
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A CSR által érintett területek 

5.7. CSR a kockázatkezelésben 

 
Rövid összefoglalás 
 
A vállalat méretétől és tevékenységétől viszonylag függetlenül az információ 
digitális elérhetősége az eddigieknél jóval inkább az érdekelt felek és a széles 
nyilvánosság figyelmébe helyezi a vállalatokat. A vállalati társadalmi 
felelősségvállalást (CSR) az érdekelt felekkel zajló párbeszéddel ötvöző 
vállalatok korán képesek azonosítani az érdekelt felektől érkező megalapozott 
követelményeket, és megfelelő stratégiákat fejleszthetnek ki belőlük. A 
kockázatkezelés CSR-orientációja korai stratégiai figyelmeztető rendszereket 
jelenthet a vállalatoknak a kockázatokkal és a bizonytalanságokkal 
kapcsolatosan, amelyek a fenntartható üzleti siker támogatói lehetnek.    
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A kockázatkezelési tényezők megismerése, és azok CSR-menedzsmenttel 
kapcsolatos lehetséges pozitív összefüggéseinek azonosítása  

 
 
CSR tanulási tartalmak 

A kockázat a vállalati döntésekhez kapcsolódó kötelező alapelem. A növekvő 
globális hálózatok és gazdasági tevékenységek miatt a kockázat fogalmának 
újraértelmezésére van szükség. Napjainkban a kockázat nem csupán olyan 
kedvezőtlen eseményeket jelent, amelyek potenciálisan bekövetkezhetnek és 
megfelelő ellenőrzésekkel csökkenthetők, rendszerekkel minimalizálhatók vagy 
egyéb módon biztosíthatók. Valójában a kockázat fogalma az előrejelzések, 
tervezések és befektetések bizonytalanságát mérő fogalommá vált. Ez a 
kockázatkezelés stratégiai átalakításának szükségességéhez vezet, beleértve a 
kötelezettségeket, a módszereket és a folyamatokat.  

A kockázatkezelés nem csak a vállalat méretéhez vagy tevékenységi köréhez 
kapcsolódó kérdés. A kockázatkezelés számos belső és külső tényezőt is magában 
foglal, a kis- és középvállalkozások számára is. Egyebek között a stratégiai 
kockázatok a piaci szereplőkkel, termékekkel és befektetésekkel kapcsolatban 
merülnek fel, vagy a piacok és helyszínek kiértékeléséhez kapcsolódnak. A 
működési kockázati tényezők például hatással vannak a termelékenységre, a 
kapacitás beszűkülésére és a kapacitástöbbletre, a jótállásokra, a felelősségi 
kockázatokra vagy a kihagyott befektetésekre. Az egyéb tényezők magukban 
foglalják a pénzügyi kockázatot, a szabályozási kockázatot, a személyes kockázatot 
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és az adatfeldolgozási kockázatot, amelyek akár politikai és társadalmi 
kockázatokkal is járhatnak. Továbbá a folyamatosan elhalasztott problémák hosszan 
tartó krízist eredményeznek. A vállalatból származtatható eredetük elsődleges 
kockázatnak számít.   
 

A hatékony CSR-menedzsment folyamatosan kiterjeszti a vállalat figyelmét és 
tevékenységi körét. A gyakorlatban a CSR-tevékenység esetén az érdekelt felek 
elemzésének és a velük folytatott párbeszédnek az a célja, hogy határozottan kezelje 
a kritikus témaköröket és a megfelelő célcsoportokat. Ennek ellenére a vállalatok 
leggyakrabban a következő kifogást használják: "A krízisek nem tervezhetők meg." 
Ez az érdekelt felekkel zajló nem megfelelő párbeszédre, valamint az esetleges 
kockázati és krízis forgatókönyvek hiányára utal. 
 
Egy vállalati krízis váratlan kiváltói a következők lehetnek: balesetek és 
meghibásodások, termékhibák és botrányok, a vezetőség vagy az alkalmazottak 
nem helyénvaló magatartása, valamint konfliktus a politikusokkal és az érdekelt 
felekkel. A sajtó kifejezetten kitartó az emberi életet veszélyeztető helyzetekkel 
kapcsolatosan. A termékhiányosságok és -visszahívások gyakran meglepő kríziseket 
indíthatnak el. Ezekben az esetekben a vállalati kockázatkezelésnek azonnal és 
professzionális módon kell reagálnia a károk lehető legalacsonyabb szinten 
tartásához.  
 
Rendszeresen fennállnak azonban olyan helyzetek, amikor nem maguk az 
események, hanem a kommunikációs hiányosságok a felelősek a negatív főcímekért, 
amelyek messzemenő következményekkel járhatnak a vállalatok jó hírnevére vagy 
részvényárainak alakulására nézve. Azok a vállalatok, amelyek a CSR-en keresztül 
már aktív párbeszédet folytatnak az érdekelt felekkel, megfelelően felkészültek az 
esetleges nem helyénvaló kommunikáció elkerülésére, beleértve a valós 
krízishelyzeteket is. A krízisek szükségessé teszik, hogy minden szereplő azonos 
információhoz és ismeretekhez jusson, és a média és az érdekelt felek tájékoztatása 
egyértelmű, valós, kimerítő és hatékony legyen. A krízis során és a legyőzését 
követően a CSR-menedzsment által alkalmazott nyitott és professzionális 
információs és kommunikációs irányelv a vállalat minden szintjén jelentősen 
hozzájárulhat cselekvéshez kapcsolódó hitelességhez, bizalomhoz, és a 
felelősségteljes megítéléshez. 
 
 
5.7. feladat (hozzávetőlegesen 30 perc) 
 
Mutasson be egy aktuális példát a résztvevők számára (például egy 
sajtóközleményre alapozva), amelyben a vállalati krízist baleset, meghibásodás vagy 
termékhiányosságok okozták.   
 
Először tárgyalja meg és értékelje a vállalat kommunikációs irányelvét a 
résztvevőkkel. A további eszmecserék során határozza meg a vállalat 
kríziskommunikációjában kulcsfontosságú érdekelt feleket, és hozza létre azok 
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prioritási listáját. CSR szempontjából milyen követelményeket kell teljesítenie a 
vállalatnak a kiválasztott esetben? Milyen esélyeket és kockázatokat jelent egy nyitott 
kommunikációs irányelv a felvázolt esetben?   
 
 
További információk és források 
 
„Advisory – Risikomanagement. Von der Gesetzeserfüllung zum strategischen 
Steuerungsinstrument“ (Berlin 2008) 
 
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft auditáló vállalat 
 
http://www.kpmg.de 
 
 
„Krisenkommunikation – Leitfaden für Behörden und Unternehmen“ (Berlin 2008) 
 
Német Belügyminisztérium  
 
http://www.bmi.bund.de 
 
 
„Risikomanagement – Checkliste in KMU-Unternehmen“ 
 
Ipari és Kereskedelmi Kamara, Ulm  
 
http://www.ulm.ihk.de 
 
 

http://www.kpmg.de/
http://www.bmi.bund.de/
http://www.ulm.ihk.de/
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A CSR által érintett területek 

5.8. CSR és a fejlesztési együttműködés 

 
Rövid összefoglalás 

A vállalatok különböző módon állhatnak gazdasági kapcsolatban az újonnan 
iparosodott és fejlődő országokkal. Értékláncuk nyersanyagait és termékeit 
innen szerzik be, exportálnak vagy befektetnek az újonnan iparosodott és 
fejlődő országokba. Azonban bizonyos esetekben a pénzügyi erőforrásokat a 
helyi lakosság rovására használják. Más vállalatok az újonnan iparosodott és 
fejlődő országokban ezzel szemben adományokat kínálnak fel, know-how-t 
adnak át, valamint kampányt folytatnak a fenntartható fejlődés és a minimális 
szabványok bevezetése mellett. A közös célokra alapozva a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra (CSR) összpontosító vállalatok értékes partnernek 
számítanak a fejlesztési együttműködésben. 

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR megismerése a fejlődő és újonnan iparosodott országok tekintetében 
 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Az Európai Unióban a CSR-t a törvényes előírásokon túlmenő önkéntes 
elkötelezettségként értelmezik. Számos olyan ország létezik azonban az OECD-n 
(Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, amelyet nagyrészt a nyugati 
iparosodott országok képviselnek) kívül, ahol a szabályozás nem megfelelő, vagy a 
meglévő törvényeket nem tartják be. Például a valójában fejletlen vagy nem 
megfelelően működő kormányzati ellenőrzés és működési rendszerek számos 
fejlődő és újonnan iparosodó országra jellemzők. Ezekben a régiókban nem 
alkalmazható közvetlenül a CSR iparosodott országok esetén érvényes értelmezése. 
 

Napjainkban néhány fejlődő országban is modern munkaügyi és környezetvédelmi 
törvények vannak életben. A szokásos vállalati gyakorlat azonban teljesen más képet 
mutat: számos iparágban és szektorban még a jelentősebb piaci szereplők is 
figyelmen kívül hagyják a minimális jogi előírásokat. Ebben a kihívásokkal teli 
versenykörnyezetben a vállalat már azzal is felelősségteljesnek mondható, ha nem 
vesz részt törvénysértésekben. Ezért bizonyos esetekben CSR-ként értelmezik 
azokat a vállalati tevékenységeket, amelyek megmaradnak a szűk törvényi előírások 
keretein belül.  
 

A fejlődő országok számos ok miatt kifejezetten függenek a nyugati gazdaságoktól, 
befektetésekért és nemzetközi tőkéért, termelési előnyökért, innovációért, kutatásért 
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és munkahelyekért versenyeznek a többi fejlődő régióval. Ez növeli a vállalatok 
befolyását, és lehetőségeket kínál a fenntartható fejlődési perspektívákhoz azzal a 
feltétellel, hogy a CSR értelmén belüli teljesítmény és a felelősségvállalás 
egyensúlyba kerül.  
 
Bizonyos nemzetközi vállalatok azonban, amelyeknek a pénzügyi helyzete 
meghaladhatja a fogadó ország nemzeti össztermékét, jelentős nyomást 
gyakorolhatnak a kormányokra annak érdekében, hogy eltöröljék a társadalmi és 
gazdasági szabályozásokat, vagy eltekintsenek a meglévő szabványok teljes körű 
alkalmazásától. A piacon képviselt erejüknél fogva a vállalatok csökkenthetik a 
törvényi követelményeket, vagy ún. termelési zónákat hozhatnak létre, ahol 
érvénytelenítik a meglévő szabályokat. Ezekben a zónákban főleg a foglalkoztatási 
törvényeket és a környezetvédelmi szabályozásokat hagyják figyelmen kívül, 
miközben az említett vállalatok teljes vagy nagy mértékű adókedvezményben 
részesülnek. Amennyiben az adott ország ellenáll ennek a nyomásnak, akkor fennáll 
annak a veszélye, hogy a tőkét és a termelést más régiókba viszik át. Ezért számos 
fejlődő országban gyakori a következő közmondás: "Egyetlen rosszabb dolog van 
annál, ha a nemzetközi vállalatok átveszik az uralmat, mégpedig az, ha nem veszik 
át." 
 
Amennyiben a fejlődő országok az erőforrások bősége miatt exportálni szeretnének, 
a bevételből általában csak egy elenyésző réteg részesül. Viszont a regionális 
termékek sokkal kevésbé versenyképesek a demokratikus és társadalmi fejlődést 
akadályozó bevételhez kapcsolódó korrupció, katonai konfliktusok vagy 
polgárháborúk miatt. Másrészt az iparosodott országok túlzott exportja, amelyek egy 
része támogatott dömpingárat jelent, jelentősen károsítja a fejlődő országok 
regionális piacait. Például: Az EU-ban főleg a csirkemellet értékesítik, azonban a 
csirke egyéb részeit nem lehet nyereséggel eladni, ezért azokat Afrikába exportálják. 
Ezek például Kamerunban tönkreteszik a meglévő helyi csirkepiacokat, mert a helyi 
gazdák nem tudnak versenyezni az importált olcsó és "hulladék" termékekkel. 
 
Az iparosodott országokban a CSR mellett elkötelezett vállalatok számára 
kifejezetten fontos, hogy a globális értékláncuk mentén a helyi helyzet pontos 
elemzésén alapuló CSR-értelmezést alakítsanak ki, kifejezetten a fejlődő és az 
újonnan iparosodott országok számára. Ellenkező esetben, ezekben az országokban 
az a téves benyomás alakulhat ki, hogy a minimális társadalmi szabványoknak való 
megfelelés nagyrészt önkéntes jellegű. Különösen a fejlődő és újonnan iparosodó 
országok kis- és középvállalkozásai tekintenek úgy a CSR-re, mint a törvényes 
normák és szabványok elérésének lehetőségére. Ezért a vállalatok és a kormányok, 
különösen az újonnan iparosodó országokban, egyre nagyobb érdeklődéssel 
fordulnak a CSR felé. Egyre több vállalat ismeri fel, hogy a felelősségteljes 
vállalatirányítás kulcsfontosságúvá fog válni az iparosodott országok piacának 
eléréséhez. A kormányok azonban azt érzékelik, hogy a CSR ösztönzi a 
munkatörvények és a környezetvédelmi törvények alkalmazását.  
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Ezekben az esetekben számos opció áll rendelkezésre a CSR területén aktív 
vállalatok számára a fejlesztési együttműködés alkalmazására, mint például a 
társadalmi és ökológiai szabványok bevezetése a beszállítói iparágakban, energia- 
és erőforrás-hatékonyság vagy a szakmai képzési rendszerek modernizálása. Ezek a 
legtöbb esetben a fenntartható fejlődés érdekében létrehozott stratégiai 
szövetségekben is végrehajthatók, azonban a fejlesztési együttműködés - a legtöbb 
esetben számos vállalattal vagy szövetséggel együttműködve és gyakran számos 
fejlődő országban - összetett kihívásokkal nézhet szembe. A példák magukban 
foglalják az afrikai vagy a latin-amerikai kávétermesztésbe bevezetett minimális 
ökológiai és társadalmi szabványokat vagy az ázsiai szegény népcsoportok számára 
kifejlesztett és rendelkezésre bocsátott mikrobiztosításokat.  
 
A CSR-t a fejlődő és újonnan iparosodó országokban átfedik a CSR-orientált 
vállalatok célkitűzései, amelyek előterében a fenntartható gazdasági tevékenységek 
állnak, valamint azoknak a fejlesztési munkában aktív szervezeteknek a célkitűzései, 
amelyek fenntartható gazdasági fejlesztési megoldásokat keresnek.   
 
 
További információk és források 
 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 
 
Kiadvány: "CSR und Entwicklungszusammenarbeit" (2010) 
 
Adatlap: “CSR és fejlesztési együttműködés” (angol nyelven) 
 
http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz2010-en-csr-factsheet1.pdf 
http://www.gtz.de 
 
 
Germanwatch e.V. 
 
Kiadvány: "Kritik und Zusammenarbeit – Eine NRO-Strategie zum Umgang mit 
Unternehmen in der Nord-Süd-Politik" (2005) 
 
http://www.germanwatch.org 
 
 
OPIS – Associação para a Cooperação e Desenvolvimento  
 
http://www.opis.org.pt/seccao04_comocolaborar.html 
 
 
oikos - cooperação e desenvolvimento 
 
http://www.oikos.pt 

http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz2010-en-csr-factsheet1.pdf
http://www.gtz.de/
http://www.germanwatch.org/
http://www.opis.org.pt/seccao04_comocolaborar.html
http://www.oikos.pt/
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A CSR által érintett területek 

5.9. CSR és a köz- és magán-együttműködés 

 
Rövid összefoglalás 

A köz- és magán-együttműködés (Public Private Partnership - PPP) célja, hogy 
az eddigieknél sokkal hatékonyabban valósítsa meg a hosszú távú 
együttműködést az állami hatóságok és a magánszféra között. Az Egyesült 
Királyságban a PPP-t közfinanszírozási kezdeményezéseknek (Public Finance 
Initiatives - PFI) is nevezik. A PPP közinfrastruktúra projektek megvalósítására 
használható, például a szociális ügyek, a közlekedés, az ellátás, a 
hulladékkezelés, az információtechnológia és a biztonság területein. 
Közszerződésként a PPP-re általában a közbeszerzési törvények érvényesek. 
Az EU közbeszerzési irányelveinek hatályba lépésétől kezdve a szerződések 
odaítélésekor kifejezett szerepet kaptak a társadalmi és ökológiai szempontok. 
Ezzel az odaítélési folyamatoknak ösztönözniük kell a politikai szintű vállalati 
társadalmi felelősségvállalást (CSR). 

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A PPP előnyeinek és bírálatának megismerése, és a CSR szerepének az 
megismerése  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A gyakorlatban jelenleg a következő köz- és magán-együttműködés (PPP) számít a 
leggyakoribbnak: az állami hatóságok magán cégkonzorciumoknak ítélik oda egy 
infrastrukturális létesítmény, üzleti létesítmény vagy szolgáltatás tervezési, felépítési, 
finanszírozási, irányítási és karbantartási engedélyét. Ez azon a feltevésen alapul, 
hogy csökkenti az állami hatóságok pénzügyi terhét, mert szerződésben meg van 
határozva, hogy a finanszírozáshoz magánforrásokat használnak fel, és a 
kockázatokat is egy privát partner vállalja. Továbbá fel kell használni a magánszféra 
vállalatainak potenciális erősségeit. A PPP például megnövelt hatékonyságot 
jelenthet a legújabb technológiáknak, vezetési tapasztalatok használatának, valamint 
az ügyfelekre való jobb összpontosításnak köszönhetően. Az állami hatóságok 
előnyhöz juthatnak azáltal is, hogy mentesülnek a büntetőjogi és polgári jogi 
felelősségre vonás alól, mert a kijelölt feladatok végrehajtásával járó felelősséget a 
magánpartnerre ruházzák át. Ennek fejében a magánszereplők lényegében 
kockázatmentes projektek biztonságos végrehajtását, valamint az érdekelt felek 
érdekeinek hosszú távú megóvását várják el. 
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A PPP azonban egyre több bírálatot kap, amelyek részben a nem kormányzati 
szervezetektől, szakszervezettől, politikai szereplőktől és kiskereskedőktől érkeznek. 
A feltételezett indokok magukban foglalják a magánbanki szektor válságát, a 
privatizáció elfogadásának visszautasítását és az ehhez kapcsolódó növekvő 
"kormányba vetett bizalmat". A kritikusok által megfogalmazott vádak a folyamatok 
átláthatatlanságától és a gazdasági hatékonysággal kapcsolatos kételyektől a PPP-
modellek középvállalkozásokkal szembeni ellenségességén át a bizonytalan 
foglalkoztatási viszonyokig terjednek. Továbbá a kritikusok attól tartanak, hogy az 
állami hatóságok "eladják" az államilag működtetett szolgáltatásokat, amellyel 
veszélyeztetik a közszférát, a személyes adatokat és az élethez, egészséghez és 
oktatáshoz való alapjogokat. 
 
Tulajdonképpen a PPP-projekteket irányító, a hatóságok és a magánszféra között 
megkötött szerződések bizalmasnak minősülnek. A torz törvényi konstrukciók 
lehetőségét kihasználva a befektetők és a pénzügyi szereplők névtelenek 
maradhatnak. Ezekben az esetekben az állami hatóságok olyan hosszú távú 
elkötelezettséget vállalnak, amely során nincs lehetőség a polgárok és a parlament 
közötti pénzáramlás és belső hatékonysági célok megvalósításának demokratikus 
ellenőrzésére és elérésére. 
 

A PPP mellett és ellen szóló érvek eredményeként az biztosan kijelenthető, hogy az 
állami hatóságok szuverén kötelezettségei hosszú távon magánbefektetőkhöz 
kerülnek. Különösen ennek a szerződéses viszonynak a hosszú távú jellege miatt 
fontos a partnerek erősebb CSR-elkötelezettségének figyelembe vétele a PPP 
fenntarthatósági követelményeinek tekintetében. A PPP-eszközöket használó 
hatóságoknak és közösségeknek különleges felelősségük van a lakosságra nézve a 
megfelelő pályázók kiválasztását és az odaítélési és szerződéses feltételeket 
illetően. A PPP-területen a CSR-követelmények konstruktív, stratégiai fejlesztési 
lépést jelenthetnek az állami hatóságok, valamint a tisztességes CSR-magatartást 
tanúsító vállalatok számára.  
 
 
További információk és források 
 
Német Szövetségi Belügyminisztérium - BUND projektcsoport online 
 
http://www.bmi.bund.de 
 
 
A német építőipar  
 
PPP-platform 
 
http://www.ppp-plattform.de 
 
 

http://www.bmi.bund.de/
http://www.ppp-plattform.de/
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A CSR által érintett területek 

5.10.   Etikai dilemma: CSR a piaci helyzetben  

 
Rövid összefoglalás 

Az etikai dilemma egy olyan döntési helyzetet ír le, amelyben egyszerre több, 
egymást kizáró cselekvésre van szükség. Egy helyesnek tartott döntésnek való 
megfelelés ugyanakkor a helyesnek tartott dolog egy vagy több területen való 
megsértését eredményezi. Az etikai dilemmák a vállalat CSR-irányelvét is 
érintik, például akkor, ha a vállalat különböző érdekelt feleinek valami miatt 
ütköznek az érdekei.  

 
Tanulási célkitűzések 
 

 Egy etikai dilemma ismertetése gyakorlati példák segítségével 
 
 
CSR tanulási tartalmak 

Egy etikai dilemma formálisan a következőképpen vázolható fel: 

(i)   A CSR-irányelvei alapján egy vállalatnak az "a" cselekvést kell 
végrehajtania. 

(ii)   A CSR-irányelvei alapján egy vállalatnak a "b" cselekvést kell 
végrehajtania. 

(iii)       A vállalat azonban nem képes egyszerre végrehajtani az "a" és a "b" 
cselekvést. 

 
5.10. feladat (hozzávetőlegesen 60– 90 perc) 
 
A következő etikai dilemma egy adott piaci helyzetben történik, specifikusan egy 
vállalat CSR-stratégiájához kapcsolódva.   
 
1) rész 
 
Olaszországban Buongiorno az egyik legrégebbi kávépörkölő létesítmények egyike, 
és továbbra is családi tulajdonban van. A vállalat piaci részesedése az országban 
közel 4%-os. Az elmúlt néhány évben a cég piaci részesedése folyamatosan 
csökkent, és üzleti tevékenysége főleg Észak-Olaszországra korlátozódott. A 
pénzügyi helyzet és a stratégiai újítások hiánya miatt meggyengülve a vállalat nem 
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volt képes állni a sarat a nemzetközi fejlesztéseket végrehajtó versenytársaival 
szemben.  
 
Az alkalmazottak közel 10%-a a pörkölési folyamatban dolgozik. Az alkalmazottak 
többsége a beszerzési és értékesítési osztályokon dolgozik, más szóval a kávéfajták 
globális beszerzésével és a vállalatoknak és a vendéglátó egységeknek történő 
értékesítéssel foglalkozik.  
 
Az elmúlt évben a vállalat pénzügyi helyzete erősen megromlott, és egy ehhez 
hasonló eredménnyel zárót újabb év a vállalat végét jelentené. A legutolsó 
marketingigazgató "hagyományos" és "autentikus" termékekre alapozó 
kommunikációja nem járt sikerrel. Miután elődje elhagyta a vállalatot, Rossi urat 
alkalmazták, és most ő felel a marketingért.  
 
Rossi úr számára az alacsony árakra és a költséges reklámkampányokra alapozó 
stratégia a vállalat kedvezőtlen pénzügyi helyzete miatt nem jelent járható utat. A 
vezetőséget egy innovatív CSR-ötlettel próbálja meglepni: azokban az időkben, 
amikor a fogyasztók sokkal inkább fogékonyak a társadalmi kérdésekre, ő a "jó 
ügyhöz kapcsolódó marketingstratégiára" építene. Magas vásárlói hajlandóságra 
számít a piac részéről, és összehívja a vezetőséget ötletének ismertetésére.  
 
Megbeszélési ötletek kis csoportok számára  
 

1. Mit gondolnak erről a helyzetről? 
2. Támogassa a vezetőség Rossi urat ennek a megközelítésnek a 

megvalósításában?  
3. Részei lehetnek-e a CSR-témakörök az értékesítési stratégiának? Vannak-e 

korlátozások a CSR-hez kapcsolódó témakörök esetén?  
 
2) rész 
 
Annak ellenére, hogy a vélemények megoszlanak, a vezetőségnek a jelen gazdasági 
helyzetben nincs más választása, mint elfogadni az ötletet. Egy hónap után Rossi úr 
ismét találkozik a vezetőséggel, és több alternatíva közül végül kiválasztja azt, amely 
megfelelő projektnek látszik a „jó ügyhöz kapcsolódó marketing" megvalósításához. 
Kapcsolatba lépett egy helyi segélyszervezettel Costa Rica egyik térségben, ahol a 
„Buongiorno" erős üzleti kötelékekkel rendelkezik. Az új segélyszervezet egy 
hurrikánt követően alakult meg, és segít a helyi lakosságnak újraépíteni kunyhóikat. 
Rossi úr bejelenti, hogy szeretné meglátogatni a szervezetet, és szerződéses 
megállapodást kötni velük, hiszen mostanáig a kapcsolattartás csak telefonon 
keresztül történt. Ezt követően Rossi úr részletesen ismerteti a vezetőséggel az új 
kávécsomagok terveit, amelyek minden eladott csomag kávé után 40 cent 
hozzájárulást ígérnek a Costa Rica-i újraépítési erőfeszítésekhez.  
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Rossi úr gyors döntést vár: a teljes reklámkampányt előkészítették, és mivel a vállalat 
értékesítései továbbra is esnek, Rossi úr az új kampánynak köszönhetően hat-nyolc 
hét után az értékesítés jelentős növekedésére számít.  
 
Megbeszélési ötletek kis csoportok számára  
 

4. Mit tegyen a vezetőség ebben a helyzetben?  
5. Az ellenőrzési és tanúsítási folyamat során szükség van-e független 

intézmények részvételére? 
 
3) rész 
 
A kampány a következő hónap elején indul. Az első értékesítési eredmények 
kifejezetten ígéretesek, rövid időn belül 35%-kal növekedtek. A kampány azonban 
már néhány hét után elveszíti a vásárlók érdeklődését. Az értékesítések most már az 
előző év gyászos értékeinél is nagyobbat esnek. A kezdeti sikernek köszönhetően a 
"Buongiorno" viszont az év végére kiegyensúlyozott helyzetbe kerül.  
 
Az első kampányhónapot követően a vállalat elküldött 20 000 dollárt a Costa Rica-i 
segélyszervezetnek. Az év végén Rossi úr elmondja a vezetőségnek, hogy a 
legutóbbi Costa Rica-i látogatásakor csak szóbeli megállapodást kötött a 
szervezettel. A kampány bevezetése óta létrejött bevétel alapján a "Buongiorno" 
vállalatnak most 180 000 dollárt kellene küldenie a szervezetnek.  
 
A pénzügyi igazgató szerint ez végül a "Buongiorno" csődjét jelentené.  
 
Megbeszélési ötletek kis csoportok számára  
 

6. Hogyan döntsön a vezetőség ebben a helyzetben?  
7. Hogyan értékelhető az ügy teljes lefolyása? 

 
 
További információk és források 
 

EU-projekt: "Promoting social responsibility in small and medium-sized enterprises" 
 
CECOA – Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins 
 
http://www.cecoa.pt 
 
 
 

http://www.cecoa.pt/
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CSR-kommunikáció 

6.1. Hitelesség a CSR-kommunikációban   

 
Rövid összefoglalás 

A vállalat kellő hitelességének hiányában az érdekelt felek bizalmáért és 
elfogadásáért folyó küzdelem során nem valósítható meg a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás (CSR) fenntartható módon, valamint nem kommunikálható 
úgy, hogy az elősegítse a felelős vállalatirányítás lehetőségeinek megfelelő 
módon történő kihasználását.  

 
Tanulási célkitűzések 
 

 Legyen képes hiteles CRS-kommunikációt alkalmazni a vállalat 
célcsoportjaival (az érdekelt felekkel) szemben 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Amint a vállalat átláthatóan ábrázolja a CSR-fejlődéssel kapcsolatos tényeket, 
célokat és ütemet, úgy az társadalom és az ügyfelek elfogadása és a bizalma nagy 
mértékben növekedhet. Az érdekelt felekkel folytatott rendszeres párbeszéd, 
valamint a fenntarthatósági jelentések, különösen interaktív és informatív eszközök, 
amelyek átfogóan érintik azokat a CSR-témákat, amelyekkel az adott cég foglalkozik.  
 

A CSR számos lehetséges kommunikációs stratégiát tartalmaz a fenntarthatóság 
témakörében. Először is, a tényekre és fő témákra való összpontosítás feltehetően 
alapvető előfeltételét jelenti a vállalatok és érdekelt felek közötti erős kapcsolatnak. A 
kizárólagosan CSR témákra való összpontosítás, amely azonban nem tér ki a vállalat 
fő üzleti tevékenységeire, ellentétes hatást válthat ki, és a cég fényezéseként, illetve 
"zöldre mosás"-aként hat, így ronthatja annak hitelességét.  
 
A vállalatok és az érdekelt felek egymástól eltérő cselekvéseinek és céljainak 
kezelése, valamint az üzleti tevékenység során a fenntartható CSR-fejlődés elérése 
nem lehetséges kizárólagosan a PR osztályok és reklámügynökségek által kiadott 
színes CSR-prospektusok által. Mivel az érdekelt felek csak akkor fognak elismerést, 
megértést, valamint a vállalati döntéseket illető dilemmákkal kapcsolatos 
együttműködési- és kompromisszumkészséget mutatni, ha érzékenyek a probléma 
különböző dimenzióira, és bevonják őket egy olyan párbeszédbe, amely az ő 
céljaikkal foglalkozik. Az érdekeltekkel folytatott párbeszéd során a CSR 
menedzsmentnek elsősorban azt kell biztosítania, hogy az érdekképviseleti 
csoportok követeléseit meghallgassák, és hogy a vállalat azon törekvései, amelyek 
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ezen csoportok érdekeinek a vállalati döntésekbe és tevékenységekbe történő 
beépítésére irányulnak, koherens módon kerüljenek közlésre.   
 
Csakúgy, mint általában a PR tevékenységre, a nyilvánosság a CSR jelentésre is 
úgy tekint, hogy az csak a vállalat pozitív oldalait próbálja bemutatni, miközben a 
kedvezőtlen tényeket elhallgatja. Egy vállalat azon törekvései, hogy az érdekelt 
feleket bevonja CSR stratégiájába, hitelesen alátámaszthatóak például az érdekeltek 
nyilatkozataival, tőlük származó idézetekkel. A CSR jelentésekkel kapcsolatos saját 
tapasztalatok alapján a vállalatok felelős személyei azt ajánlják, hogy a CSR 
gyengeségeiről, gátjairól és lényeges tényeiről nyíltan kell írni, - feltétlenül pozitívan 
és meggyőzően fogalmazva -, és kötelező érvényű, mérhető célokká kell formálni 
őket.  
 
A CSR-jelentésekben közzétett információk és nyilatkozatok pontossága ugyanúgy 
képezheti független külső intézmény ellenőrzésének tárgyát, mint ahogyan ez 
általános például a könyvvizsgálók esetében az üzleti jelentések átvizsgálásakor. 
Ezen kívül a CSR-kommunikáció hitelessége tovább növelhető az olyan 
érdekcsoportok képviselőitől, illetve független közvélemény kutatóktól származó 
nyilatkozatok integrálásával, akiknek a hosszú távú CSR-stratégiát illető kritikai 
értékelése komoly és megbízható befolyást gyakorol a szélesebb nyilvánosságra.    
 
 
További információk és források 
 
Der Nachhaltigkeitsbericht. Ein Leitfaden zur Praxis glaubwürdiger Kommunikation 

für zukunftsfähige Unternehmen 

imug Institut für Markt - Umwelt – Gesellschaft (Berlin 2001) 
 
http://www.imug.de 
 
 
Bernd Lorenz Walter: Verantwortliche Unternehmensführung überzeugend 
kommunizieren (Gabler Verlag, Wiesbaden 2010) 
 
http://www.blwalter.com/englisch/e002.html 
 
 

https://www.gabler.de/Buch/978-3-8349-2435-3/Verantwortliche-Unternehmensfuehrung-ueberzeugend-kommunizieren.html
https://www.gabler.de/Buch/978-3-8349-2435-3/Verantwortliche-Unternehmensfuehrung-ueberzeugend-kommunizieren.html
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6.2. A PR- és a CSR-menedzsment közötti kapcsolódási pontok 

 
Rövid összefoglalás 

A Public Relations (közönségkapcsolatok - PR) kifejezés egy vállalat és annak 
külső és belső érdekelt felei (a társadalom bizonyos csoportjai) közötti 
kommunikációs és információs menedzsment folyamatokat jelenti. A sajtó- és 
média kapcsolatok felhasználása széles körben elterjedt, de a PR 
tevékenységet integráló számos tevékenységi terület közül csupán egy képes 
belső és külső hatást gyakorolni. Azonban, ha a PR a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás (CSR) kapcsán pusztán médiahatásokra korlátozódik, a 
céget az egyoldalúság és a hitelességet nélkülöző kommunikáció vádja érheti. 
A CSR-kommunikáció kockázata, hogy a vállalat hitelessége csorbát szenved 
és a PR alkalmazása kizárólag a "zöldre mosás"-ra korlátozódik.   

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A PR (közönségkapcsolatok) menedzsment céljának megismerése és 
megvitatása CSR- kommunikáció követelményeinek összefüggésben  

 Néhány PR-eszköz megismerése és a CSR-kommunikációval közös 
kapcsolódási pontok létrehozása 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Hagyományosan, a professzionális PR képes kezelni a vállalat érdekelt felekkel való 
kommunikációját, ezért nagyon fontos a CSR számára. Ez azért van így, mert a PR 
elemzi az olyan társadalmi csoportokkal fennálló viszonyokat, amelyekkel a vállalat 
kapcsolatot létesíthet, illetve konfliktusba kerülhet céljai elérése és érdekei 
érvényesítése során. Ezen társadalmi csoportok ugyanakkor hűen tükrözik a CSR-
menedzsment érdekelt feleinek csoportjait. A vállalat például kialakíthatja 
kommunikációs stratégiáját úgy is, hogy identitását egy összehasonlításnak veti alá a 
társadalmi csoportok (érdekelt felek) iránta érzett szimpátiájának illetve 
ellenszenvének tényleges és szükséges mértékét alapul véve. Ennek alapján, a 
kommunikációs célok, (A) a névfelismerés, (B) a bizalom és (C) a társadalmi 
csoportok által kialakított pozitív kép, döntő fontosságúak annak meghatározásában, 
hogy mely tevékenységhez, mely célcsoportoknál, milyen kommunikációs 
eszközöket kell a vállalatnak alkalmaznia.     
 
A kommunikációs stratégiák szakmai fejlesztése során a PR elemzi a vállalat 
környezetét és beazonosít minden releváns társadalmi csoportot, azok ideáljaival, 
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elvárásaival és a vállalattal szembeni lehetséges ellenérzéseivel együtt. Ezek a PR 
nyelvezetében szegmenseknek nevezett csoportok, tükrözik a vállalat társadalmi, 
politikai, technológiai vagy piaci helyzetét. A PR a szegmensek segítségével 
határozza meg a kommunikációs intézkedések célcsoportjait. A szegmens fogalmát 
a PR viszonylag új tudománya gyakran az érdekelt felek rokon értelmű 
megfelelőjeként alkalmazza.  
 
Kapcsolódási pontok egy vállalat PR- és CSR-menedzsmentje között előfordulhatnak 
a belső és külső vállalati kommunikáció teljes spektrumában. A PR témák 
következőkben bemutatott tipikus köre betekintést nyújt a CSR témákban is 
alkalmazható kommunikációs eszközök tárházába. Egy CSR-kommunikációs 
stratégia megvalósítása minden esetben pénzkérdést is jelent az adott vállalat 
számára, ezért a javasolt lehetőségek kifejezetten kisvállalatok részére lettek 
kialakítva és alacsonyabb költségvetéssel számolnak:  
 
Sajtóközlemények és a szerkesztői szakmai hozzájárulás elhelyezése a médiában 

 A CSR-témák számos kommunikációs lehetőséget kínálnak a vállalat és 
üzenetei pozícionálására.  

 A célmédia és a célcsoportok a konkrét témák vonatkozásában 
megcélozhatók a CSR területének szakmai tartalmain keresztül. 
 

Sajtóesemények  

 A CSR témák alkalmat szolgáltathatnak sajtótájékoztatók megtartására, ilyen 
lehet például a vállalatok és civil szervezetek közötti együttműködés 
eredményeinek megbeszélése.  

 Egy szerkesztőségi látogatás és a médiával folytatott megbeszélések és 
interjúk is kifejezetten alkalmasak a média tájékoztatására a vállalat CSR-
témáival kapcsolatban. 

 A vállalatok és az érdekelt felek közösen szervezhetnek sajtószemináriumokat 
vagy kötetlen beszélgetéseket CSR témákról.   

 
A vállalat által kibocsátott saját publikációk 

 A munkavállalókkal történő kommunikáció, hírlevelek, brosúrák és vállalati 
prezentációk, valamint a vállalat bemutatására szolgáló bármely internetes 
lehetőség megfelelően közvetítheti a CSR-témákat. Ezen felül, a felmérések 
és az egyéb, érdekeltekkel folytatott párbeszédhez alkalmazott interaktív 
eszközök is kezelhetők a PR csatornákon keresztül. 

 A vállalat CSR-jelentése által a PR biztosítani tudja egyrészt az érdekelt felek 
integrálását, másrészt célcsoport-orientált módon történő tájékoztatásukat. 

 
Vállalati események  

 A CSR aktív előmozdításának és a vállalati eseményeknek, például az üzleti 
partnerekkel vagy a CSR-hez köthető vállalatvezetés részvételével 
megrendezett CSR-szemináriumok során az érdekelt felekkel folytatott 
párbeszédeknek a CSR témák a mozgatórugói.  
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 A CSR témákról lehet értekezni különböző események alkalmával, mint 
például ipari vásárokon vagy szimpóziumokon, illetve ezek PR eszközként is 
integrálhatóak. A vállalatok úgy is ismertethetik CSR tevékenységüket, hogy 
kifejezetten e célból rendeznek nyílt napokat, vagy vállalatlátogatásokat 
tanulók és hallgatók számára.   

 
 
További információk és források 
 
Horst Avenarius: Public Relations. Die Grundform der gesellschaftlichen 
Kommunikation (Darmstadt 1995) 
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6.3.  A szponzoráció és a CSR közötti kényes egyensúly 

 
Rövid összefoglalás 

A vállalati társadalmi felelősségvállalással (CSR) szemben a kommunikációs- 
és promóciós eszköz támogatása egy szerződéses megállapodáson alapul, 
amely irányadó a szponzor teljesítményét és a szponzorált ellenszolgáltatását 
illetően. Azonban, ha a projektek támogatása közfinanszírozás formájában 
történik, úgy ez CSR kötelezettségvállalásnak számít, hasonlóan a vállalati 
szponzorációhoz. Azonban a CSR-t rendszerint félreértelmezik, ha a 
szponzorálást válogatás nélkül mindig CSR-nek nevezik, miközben a vállalat fő 
üzleti tevékenysége érintetlen marad egy szociálisan és gazdaságilag 
összpontosított létfenntartási stratégiától.    

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A szponzoráció és a CSR közötti korreláció megkérdőjelezése, és 
megismerése, mint kommunikációs eszköz  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A szponzorációs tevékenységek szakmai megközelítése a vállalat arculatának, vagy 
a márka és a szponzoráció tárgyának egymáshoz való viszonyának elemzésével 
kezdődik. A szponzorálás területén a sport, a kultúra, a szociális ügyek, a 
környezetvédelem, az oktatás és kutatás, valamint a média váltak elfogadottá. 
Általánosságban a szponzoráció célja egy imázs közvetítése, amelynek során a 
szponzorált fél pozitív tulajdonságai áthelyeződnek a szponzorra. A szponzorációhoz 
kapcsolódó hagyományos pozícionáló módszerekhez hasonlóan, a CSR stratégia 
lehetősége és feladata annak ellenőrzése, hogy melyik CSR-tevékenységek 
rendelkeznek az arculatukat illetően magas fokú affinitással az adott vállalattal és 
annak céljaival szemben.  
 
A vállalatok általában szponzorációs projekteket alkalmaznak a magas fokú 
szimpátia és elfogadottság elérése érdekében, így megnyitva az utat a szponzorálás 
pozitív perspektívája előtt, a hagyományos reklám iránti közömbösséggel szemben. 
Ezen felül a szponzoráció főleg nem kereskedelmi helyzetekben szólítja meg a 
célcsoportokat. Az ebből eredő magas színvonalú interakció a szponzor által 
kommunikált üzenettel párosulva valamilyen szinten megérinti azokat a 
célcsoportokat (vagy érdekelt feleket), amelyek más hasonló üzenetekkel nehezen 
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lennének megközelíthetőek. Ezek a körülmények hasonlóak a szponzorációhoz, és 
egyre növekvő mértékben kapcsolódnak a vállalatok CSR tevékenységeihez.    
 
A szponzoráció és a CSR célkitűzései általában nagyon hasonlóak. Ezért a 
szponzorálás, mint a gyakorlatban már bizonyított kommunikációs eszköz, feltétlenül 
némi előremutatást nyújt a CSR viszonylag új megközelítéséhez. A CSR-t támogatók 
gyakran hivatkoznak olyan érvekre, amelyek hagyományosan a szponzoráció 
céljaihoz kapcsolódnak:  

 A vállalat- és márkanevek javuló felismerése 

 Az arculat kialakítása, megváltoztatása, stabilizálása 

 Közönségkapcsolatok a kapcsolat-menedzsment értelmében 

 Teljesítmények bemutatása  

 Munkavállalók motiválása 
 
Napjainkban a támogatási költségvetés CSR-tevékenységek javára történő 
felosztása egy vállalaton belül gyakrabban figyelhető meg a piacon. Valamint egyes 
cégek át is nevezik szponzori tevékenységüket. Például a világszerte működő 
Siemens vállalat megalkotta a "vállalati kulturális felelősségvállalás" kifejezést a 
művészetekben való részvételének kifejezésére. Ez nem csak a "vállalati társadalmi 
felelősségvállalás" kifejezésre való utalásként értelmezhető, hanem rávilágít a 
megszokott jólét-orientált szponzoráció, a vállalti polgárság és a CSR közötti 
határvonalak elmosódására.  
 
Az elmúlt néhány évben a szponzorálás területén egyre nagyobb jelentőséggel bírtak 
az etikai megfontolások. Tudósok vizsgálódásának tárgyává vált azon társadalmi 
területek függetlensége, amelyekre a szponzoráció hatást gyakorol. Etikusok 
hangsúlyozzák, hogy éppen a sport, a kultúra, a szociális projektek, az oktatás, a 
tudomány és az ökológia független értékei azok, amik miatt ezek a területek vonzóvá 
váltak a szponzorok számára. Ha a szponzor által keltett hatás túl erőteljes, az 
megsemmisítheti a kölcsönös kapcsolódási pontokat.  
 
 
6.3. feladat (hozzávetőlegesen 45 perc) 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy egy társukkal közösen 30 percen belül készítsenek 
egy levélvázlatot, amelyben választ adnak egy szociális projekt szponzorációjával 
kapcsolatos érdeklődésre. A projekt tárgya a "Hajléktalan Világbajnokság", a 
hajléktalan és szociálisan hátrányos helyzetű emberek számára megrendezett 
nemzetközi utcai labdarúgó bajnokság. A megbízott szervezet az Ön országában 
tervezi megrendezni a játékokat. Számos vállalathoz érkezett megkeresés, amelyben 
a szervezet találkozót kér a vállalattól az ügy megtárgyalására.    
 
A 2 főből álló csapatoknak levelükben ki kell fejteniük, hogy fogadják-e a szervezetet, 
és ha igen, miért döntöttek így. Valamint be kell mutatniuk, milyen mértékben és mely 
elvárt szolgáltatások fejében működnének együtt szponzorként illetve támogatóként. 
Annak érdekében, hogy a gyakorlat eltérő véleményeket jelenítsen meg, 
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csoportosíthatja a kétfős csapatokat. Ezután kérje meg az egyik csoportot, hogy 
visszautasító levelet írjanak. A másik csoport feladata a tárgyalásra való felkérés 
elfogadása legyen.  
 
A gyakorlat befejezéseként a csapatok bemutatják egymásnak véleményüket és a 
többiekkel közösen megvitatják.  
 
 
További információk és források 
 
Arnold Hermanns: Sponsoring: Grundlagen, Wirkungen, Management, Perspektiven 
(Munich 1997) 
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6.4. A CSR-re vonatkozó küldetésnyilatkozat kialakítása   

 
Rövid összefoglalás 

A vállalati koncepció (küldetésnyilatkozat) a jövőkép, a célok és a vállalat 
központi értékeinek tevékenység-orientált megfogalmazása. Ez egy 
trendformáló és közösen támogatott jövőképet tolmácsol a cégről, ugyanakkor 
hitelesen igazolja is a vállalatot. Azok a cégek, akik a vállalati társadalmi 
felelősségvállalást (CSR) belefoglalják küldetésnyilatkozatukba, elsődleges 
prioritásaik közé helyezik a vállalati felelősségvállalást. A küldetésnyilatkozat 
könnyen érthető és szigorúan kötelező CSR-útmutatásokat képes közvetíteni 
az alkalmazottak, ügyfelek, üzleti partnerek és más érdekelt felek felé. 

 
Tanulási célkitűzések 
 

 Beszéljék meg a küldetésnyilatkozat kommunikációs lehetőségeit és próbálják 
ki ezeket gyakorlati együttműködés révén  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Egy küldetésnyilatkozat CSR-re vonatkozó része a meghatározott választ ad a 
következő kérdésekre: A) "Mit szeretnénk vállalatként elérni a CSR segítségével?" B) 
"Mit teszünk azért, hogy megvalósítsuk CSR elképzeléseinket?" 
 
A CSR-koncepció kialakítási folyamatának lényege a vállalat jövőbe mutató általános 
és alapvető irányvonalának meghatározása. Ezért sok esetben a vállalat különböző 
szakterületen és hierarchia szintjen együttműködő kiválasztott munkavállalói 
képviselik a vállalat egészét a koncepció kialakítása során. A kisvállalkozásoknál 
ezzel szemben a teljes munkaerő bevonásával egyszerűbb a koncepció kialakítása. 
A vállalat méretétől függetlenül a hosszú távon meghatározó jellegű vállalati CSR-
koncepció kötelező érvénnyel vonatkozik a cég minden munkavállalójára. Ezért 
lehetőség szerint érdemes bevonni a koncepció kialakításának folyamatába a 
munkavállalókat és a fontosabb érdekelt feleket.  
 
Egy vállalati CSR-küldetésnyilatkozat előnye az alapvető irányultság rövid és érthető 
formában történő felvázolása a cégen belüli szereplők és a vállalat tevékenysége 
által érintett személyek számára. Ez azért fontos, mert a vállalti CSR-rel kapcsolatos 
vélemények illetve attitűdök alapját nem mindig a megfelelő rendelkezésre álló 
információk - például az átfogó CSR jelentések - alapos megismerése képezi. Ennek 
megfelelően a CSR-küldetésnyilatkozat első ránézésre egy előzetes benyomást 
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nyújthat a vállalat attitűdjét illetően. Különösképpen a kisvállalkozások esetében, 
amelyeknél egy különálló CSR-jelentés túlzott költségekkel és személyzeti 
kiadásokkal járna, egy küldetésnyilatkozat feltétlenül alkalmas lehet a CSR-témák 
ígéretes módon történő közvetítésére.   
 
A küldetésnyilatkozatot egyszerű, tényszerű, pozitív és aktív összefoglalók 
formájában, többes szám első személyben ajánlott megfogalmazni. Hogy az 
elképzelések mindenki számára érthetőek és realisztikusak legyenek. Az 
összefoglalókat a következő kritériumok szerint kell megfogalmazni:  
 

 Lényegre törő: Informatívak az állítások a vállalat CSR-je szempontjából? 

 Hosszú távra szóló: Fenntarthatóak az állításokban megfogalmazott CSR-
perspektívák? 

 Megvalósítható: Megvalósítható a leírt "CSR-ígéret"? 

 Teljes: Tartalmazza a koncepció a vállalat üzleti tevékenységének átfogó 
leírását? 
 

 
Széljegyzet: 
 
Az alábbi ellentmondásos idézetek alkalmasak arra, hogy a küldetésnyilatkozat 
témájával kapcsolatban gondolatokat ébresszenek.  
 
 
"Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy fát gyűjtsenek, elvégezzék a 
különböző feladatokat és megosszák egymás között a munkát, hanem tanítsd meg 
őket vágyakozni a nagy, végtelen tenger iránt." 
 
Antoine de Saint-Exupéry, francia író 
 
 
 "Az én feladatom nem is annyira az irányítás, inkább az, hogy ösztönözzem és erőt 
adjak az embereknek az álmok és ábrándok által." 
 
Jack Welch, amerikai topmenedzser (többek között a General Electric korábbi 
elnöke) 
 
 
"A képzelet fontosabb, mint a tudás. A tudás csupán annyi, amennyit most tudunk és 
megértünk, a képzelet viszont felöleli az egész világot, és vele együtt mindent, amit 
valaha megtudhatunk és megérthetünk." 
 
Albert Einstein, fizikus 
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"Azok, akiknek látomásai vannak, orvosi segítségre szorulnak." 
 
Helmut Schmidt, korábbi német szövetségi kancellár 
 
 
6.4. feladat (hozzávetőlegesen 90 perc) 
 
Válasszon ki egy céget a CSR-filmek gyűjteményéből és kérje meg a résztvevőket, 
hogy készítsenek el 30 percen belül 5-7 egyéni összefoglalót a CSR 
küldetésnyilatkozathoz.   
 
Ezután kérje meg őket, hogy alakítsanak 3 fős csapatokat. Kérje meg a csoportot, 
hogy a következő 60 percben csapatonként vitassák meg összefoglalóikat és 
dolgozzanak ki egy ugyancsak 5-7 oldal terjedelmű összefoglalóból álló közös 
küldetésnyilatkozatot. Az új koncepciónak a csapat minden tagjának egyéni 
munkájából tartalmaznia kell az összefoglalókat. Ezeket a csapatnak újra kell 
fogalmaznia (más formában) és egy összefüggő szöveget kell összeállítania belőlük.  
 
A gyakorlat befejezéseként a csapatok bemutatják egymásnak közösen összeállított 
CSR-küldetésnyilatkozataikat. Vitassa meg a csoporttal a különböző koncepciók 
erősségeit és gyenge pontjait. 
 
 
További információk és források 
 
Ratgeber Leitbildentwicklung  
 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (Hamburg 2005) 
 
http://www.bgw-online.de 
 
 
 

http://de.wikiquote.org/wiki/Vision
http://de.wikiquote.org/wiki/Arzt
http://www.bgw-online.de/


                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

CSR-kommunikáció 

6.5. Belső etikai és magatartási kódexek 

 
Rövid összefoglalás 

Az etikai és magatartási kódex a vállalatok önként vállalt kötelezettsége. 
Útmutatóként szolgál az etikai irányítással és a különböző tevékenységek 
helyes végrehajtásával kapcsolatosan minden munkavállaló számára a 
mindennapi munka során. A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) 
vonatkozásában az etikai és magatartási kódex alkalmas arra, hogy 
tájékoztassa a munkavállalókat személyes integritásuk és a "közös 
felelősség"-ben való részvételük vállalati (intézményi) szintű hatásairól. A 
kódex tartósan kötelező érvényű eszköze lehet a CSR vállalaton belüli 
kommunikálásának és a vállalat szereplői között történő átfogó integrálásának. 
Iparágakra és szakterületekre alkalmazva, a kódexek célja a munkával 
kapcsolatos tevékenységek legfontosabb szakmai alapjainak támogatása és a 
közvélemény bizalmának és elfogadásának növelése.  

 
Tanulási célkitűzések 
 

 Az etikai és magatartási kódex céljainak és szerepének megfogalmazása 

 A munkavállalók CSR-stratégiába történő integrációjának az etikai és 
magatartási kódex segítségével történő megvitatása 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Az etikai és magatartási kódex célja a menedzsment és a munkavállalók vállalaton 
belüli morális konfliktusainak független állásfoglalásként történő támogatása. A 
szakmai irányítás iránymutatójaként, az etikai kódex érzékenyebbé teszi a vállalat 
tagjait az etikai vonatkozásokra. Ezért fontos, hogy azok az erkölcsi konfliktusok, 
amelyeknek megoldása egyéni munkavállalói szinten nehéznek, vagy lehetetlennek 
tűnik, a szubszidiaritás elve alapján egyéb vállalati szinteken kezelhetővé válnak. Ez 
egyrészről azt jelenti, hogy a vállalaton belül az együttműködés minden szintjén 
döntő fontosságú az etikai irányítás ösztönzése a CSR alapjainak 
megszilárdításához. Másrészről az etika nem delegálható "lefelé", hanem átfogó 
vállalati felelősségvállaláson kell alapulnia.  
 
Egyes vállalatok etikai bizottságot alapítanak és felelősöket neveznek ki az etikai és 
magatartási kódexekkel kapcsolatban egyéni munkavállalói, vagy vállalati szinten, 
illetve olyan kiegészítő eszközöket alkalmaznak, mint az etikai forródrót. 
Mindazonáltal, az etikai és magatartási kódex végrehajtásával kapcsolatos 
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különösen kritikus és érzékeny tényező továbbra is a vállalati kultúra a szakmai rutin 
során, ahol a munkavállalók hangot mernek adni etikai aggályaiknak.  
 
Mivel ez egy önként vállalt kötelezettség, az etikai és magatartási kódex tartalma és 
kialakítása a vállalatok kezében van, akik a saját érdekükben alkalmazzák ezt az 
eszközt. Azonban a vállalati kódex csak akkor hiteles, ha legalább az ipari előírások 
és szabványok követelményeinek megfelel. Emellett biztosítani kell, hogy az etikai és 
magatartási kódex megfelelő módon foglalkozzon a munkavállalókkal, úgy, hogy a 
tartalmi követelmények beivódjanak az üzleti rutinba.    
 
 
Példa: 
 
A "Deutsche Bank etikai és magatartási kódexe" tömör és világos leírást nyújt a 
vállalat etikai elveiről 12 oldal terjedelemben. Továbbá a kódex kommunikációs 
eszközként is szolgál, amely felhívja a munkavállalók figyelmét a vállalat többi CSR-
területére is. Ezt a kódex vázlata is illusztrálja, aminek szalagcímei itt láthatók:  
 

 1. rész: Az ügyfeleinkkel és egyéb piaci szereplőkkel szemben vállalt 
kötelezettségeink 

 2. rész: A Deutsche Bankkal szemben önként vállalt kötelezettségeink 

 3. rész: A vezetőség önként vállalt kötelezettségei  

 4. rész: A munkatársakkal szemben önként vállalt kötelezettségeink  

 5. rész: A társadalommal szemben vállalt kötelezettségeink 
 
 
6.5. megbeszélés (hozzávetőlegesen 10 perc) 
 
Vitassa meg a résztvevőkkel a következő ellentmondásos kérdéseket:  

 Van értelme az etikai és magatartási kódexnek?  

 Hogyan értékeli a Deutsche Bank etikai és magatartási kódexét?  
 
 
További információk és források 
 
Deutsche Bank AG 
 
A Deutsche Bank Group üzleti etikai és magatartási kódexe 
 
http://www.db.com/ir/en/content/code_of_ethics.htm 
 
 
 
 
 

http://www.db.com/ir/en/content/code_of_ethics.htm
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Első Magyar Vállalati Felelősségvállalás Egyesület/EMVFE 
 
http://honlapom.hu/pages/csrszervezet/contents/static/14/doc/emvfe-etikaikodex-
2010.pdf 
 
 
MOL  
 
http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/a_vallalatcsoport_iranyitasa/etikai_kodex/ 
 
 
 

http://www.hungariancsr.org/
http://honlapom.hu/pages/csrszervezet/contents/static/14/doc/emvfe-etikaikodex-2010.pdf
http://honlapom.hu/pages/csrszervezet/contents/static/14/doc/emvfe-etikaikodex-2010.pdf
http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/a_vallalatcsoport_iranyitasa/etikai_kodex/
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CSR-kommunikáció  

6.6. Útmutató a fenntarthatósági jelentéshez 

 
Rövid összefoglalás 

A Global Reporting Initiative (GRI) célja globálisan egységesített útmutatások 
kialakítása a fenntarthatósági jelentésekhez és a CSR-témákhoz. A több 
érdekelt fél kezdeményezésére megalakított GRI egy olyan érdekszövetség, 
amely kormányzati, ipari és társadalmi szereplőkből áll, és amely a 
fenntarthatósági jelentéshez megalkotott GRI-útmutatásokat részvételi 
eljárásként hozta létre. A GRI-útmutatások jelentésekhez történő 
felhasználásának célja, hogy hozzájáruljon a vállalatok gazdasági, ökológiai és 
társadalmi teljesítményének összehasonlító ábrázolásához a 79 indikátor 
(benchmarking) segítségével. A GRI alapján készült rendszeres jelentések ezen 
kívül lehetővé teszik a vállalaton belüli CSR-fejlesztések rekonstrukcióját a 
jelentési időszak időrendje szerint.   

 
Tanulási célkitűzések 
 

 Ismerje meg a CSR- és a fenntarthatósági jelentések főbb követelményeit a 
Global Reporting Initiative (GRI) alapján 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A fenntarthatósági- és a CSR-jelentések esetében a GRI-ben meghatározott jelentési 
keret megköveteli a vállalati profil, az irányítási elvek és a teljesítmény indikátorok 
közzétételét. A teljesítmény indikátorok a következőképp osztják fel a vállalat 
fenntarthatósági- és CSR-szempontjait:   
 

 Gazdasági indikátorok  

 Ökológiai indikátorok 

 Munkakörülményekre vonatkozó indikátorok  

 Emberi jogokra vonatkozó indikátorok 

 Társadalmi indikátorok 

 Termékfelelősségre vonatkozó indikátorok  
 
A GRI alapján történő jelentés célja lényegében az, hogy lehetővé tegye a CSR-
teljesítmények összehasonlíthatóságát, függetlenül az adott vállalat méretétől és 
helyétől. Az úgynevezett ágazati kiegészítők sajátos ágazatokra vonatkozó 
ajánlásokkal egészítik ki a GRI-útmutatásokat. 
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A GRI-nek megfelelően a fenntarthatósági- és CSR-jelentésekben szereplő adatok 
annál átláthatóbbak, minél átfogóbbak a nyilvánosságra hozott információk. A 
jelentési keret A, B és C alkalmazási szinteket kínál erre a célra. Amennyiben a 
vállalat tájékoztatást nyújt valamennyi indikátorról, akkor megfelel az A alkalmazási 
szint követelményeinek. Ily módon a vállalat maga döntheti el, hogy melyik szintet 
választja a jelentéshez. Kérésre a GRI is megerősítheti ezt az információt, és a 
jelentést utólagosan elláthatja a "GRI által ellenőrizve" címkével. Ha a jelentéseket 
könyvvizsgáló igazolta, akkor "+" jelet kell tenni az alkalmazási szint jelölése után. A 
GRI-útmutató használata szigorúan önkéntes alapon történik, és lehetőséget kínál a 
vállalatok számára, hogy regisztráljanak a GRI honlapján. 

A fenntarthatósági témákról készült rendszeres jelentésekhez a GRI-útmutató 
megbízható és elismert keretet biztosít, amelyre rendszerint minőségi jellemzőként 
tekintenek szakmai körökben. Mi több, ez az útmutató irányadóként is szolgál a 
fenntarthatósággal kapcsolatos teljesítményekkel szemben komolyan elkötelezett 
vállalatok számára, amely teljesítmények szisztematikus rendszerezése szükséges a 
CSR-vonatkozású stratégiai előnyök elérése érdekében. Ugyanakkor néhány kritikus 
véleménye szerint a GRI-útmutató túl sok indikátort tartalmaz. A CSR-szakértők 
számára ez érthető, mivel nem biztosít hatékony kommunikációt az érdekelt felekkel, 
úgymint a munkavállalókkal és a fogyasztókkal.  

 
Kivonat: Indikátor protokoll bejegyzés, termékfelelősség GRI 
 
Szempont: Ügyfelek egészsége és biztonsága 
 
PR1 (fő indikátor) 
Azon életciklus-szakaszok, amelyekben a termékek és szolgáltatások egészségre és 
biztonságra gyakorolt hatásainak vizsgálata történik a fejlesztések tekintetében, 
valamint a termék- és szolgáltatás kategóriák százalékos arányának vizsgálata 
ennek megfelelően. 
 
PR2 (kiegészítő indikátor) 
Azon események előfordulási számának összesítése következmény-típusok szerint 
felsorolva, amelyek során nem tartották be a termékek és szolgáltatások egészségre 
és biztonságra gyakorolt hatásaira vonatkozó jogszabályokat és önkéntesen vállalt 
magatartási szabályokat. 
 
Szempont: Termékek és szolgáltatások címkézése 
 
PR3 (fő indikátor) 
A törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó termékek és 
szolgáltatások adatainak típusa, és százalékos aránya. 
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PR4 (kiegészítő indikátor) 
Azon események előfordulási számának következmény-típusok szerinti összesítése, 
amelyek során nem tartották be a termékek és szolgáltatások címkézésére 
vonatkozó jogszabályokat és önkéntesen vállalt magatartási szabályokat. 
 
PR5 (kiegészítő indikátor) 
A fogyasztói elégedettséggel kapcsolatos gyakorlatok, beleértve a fogyasztói 
elégedettség-felmérések eredményeit. 
 
Szempont: Reklám 
 
PR6 (fő indikátor) 
A jogszabályok, szabványok, és önként vállalt magatartási szabályok betartását 
célzó tervezetek a reklámok vonatkozásában, beleértve a hirdetéseket, az 
értékesítési propagandákat és a szponzorációt. 
 
PR7 (kiegészítő indikátor)  
Azon események előfordulási számának következmény-típusok szerinti összesítése, 
amelyek során nem tartották be a reklámokra -ideértve a hirdetéseket, értékesítési 
propagandát és a szponzorációt- vonatkozó rendelkezéseket és önkéntesen vállalt 
magatartási szabályokat. 
 
Szempont: Ügyfelek adatainak védelme 
 
PR8 (kiegészítő indikátor) 
Az ügyfelek adatvédelmi jogainak megsértése és az abból eredő veszteségek miatt 
tett jogos panaszok számának összesítése. 
 
Szempont: A jogi rendelkezéseknek való megfelelés 
 
PR9 (fő indikátor) 
A termékek és szolgáltatások biztosításával és használatával kapcsolatos jogi 
rendelkezések megsértése miatt kirótt jelentős bírságok. 
 
 
6.6. feladat (hozzávetőlegesen 60 perc) 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy végezzenek kutatást az interneten a GRI 
indikátorokkal kapcsolatban. A csapatok feladata 10 olyan indikátort azonosítani, 
amelyek alkalmasak saját vállalatuk CSR lehetőségeinek támogatására. (Másik 
lehetőségként a 7. fejezetből is kiválaszthat egy vállalatot ehhez a gyakorlathoz, 
vagy engedje, hogy minden csapat más és más gyakorlati példát válasszon.) A 
csapatoknak ezután be kell mutatniuk "Top 10 GRI indikátor"-ukat, és meg kell 
indokolniuk, hogy miért ezeket választották. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

További információk és források 
 
Global Reporting Initiative  
 
http://www.globalreporting.org 
 
 

http://www.globalreporting.org/
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6.7. A CSR-jelentés elkészítésének lépései  

 
Rövid összefoglalás 
 
A fenntarthatósági- és CSR-jelentés magában foglalja a vállalat fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos céljainak meghatározását, beszámolóját és 
közzétételét. Azonban a CSR-intézkedések hatékonysága korlátozott, ha a 
vállalaton belül nem mindenki támogatja azokat. A CSR- és fenntarthatósági 
jelentés több mint egy kommunikációs eszköz „a külvilág számára", vagy mint 
egy jelentési kötelezettség a teljesítmény indikátorokról „odafentre". Kizárólag 
akkor nem áll fenn többé a felelősség átruházásának kockázata, ha a vállalt 
minden alkalmazottja megérti a CSR jelentőségét. A munkavállalók 
mihamarabbi bevonása a CSR-jelentés kidolgozásának folyamatába 
azonosítási és innovációs potenciált generál, és a vállalati fenntarthatósági 
fejlesztések esetében értékes impulzusok kiindulópontjává válik. 
 
 

Tanulási célkitűzések 
 

 Nyerjen gyakorlati betekintést a CSR- és fenntarthatósági jelentés 
készítésének első lépéseibe  

 
 

CSR tanulási tartalmak 
 

A CSR- és fenntarthatósági jelentések teljesítmény indikátorai és egységesített 
vezérelvei számos vállalatnál alapvető fontosságúak az átláthatóságot és a CSR-
fejlesztéseket illetően. Különösen az érdekelt felek széles körével és különböző 
követelményekkel rendelkező, globálisan működő nagyvállalatok orientálódnak az 
egységesített jelentési útmutatók felé, mint amilyen például a GRI. A kis- és 
középvállalkozásoknak azonban gyakran van lehetőségük kreatív megközelítésre a 
CSR-jelentések összeállítása során. Például egy 20 alkalmazottal rendelkező telepítő 
cégnek biztosan megvan a lehetősége arra, hogy egy rövid, négy oldalas jelentésben 
hatékonyan kommunikálja, miként vállal felelősséget a térségért, az alkalmazottakért 
és a környezetért.  
 
Az elkészített jelentésekkel kapcsolatos kommunikációval együtt, a fejlesztés 
folyamata önmagában az, ami az egész vállalatra hatást gyakorol, valamint elősegíti 
a CSR-jelentés és a vállalati fenntarthatóság közötti összhangot. Valójában sok 
esetben érdemes lehet külső tanácsadók és szolgáltatók szakértelmét és 
megvalósítási képességeit igénybe venni a jelentések elkészítéséhez. De eltekintve 
a CSR és a fenntarthatóság korrelációinak alapos ismeretétől, elsősorban a 
vállalaton belüli hatások a legfontosabb sikerfaktorok az egész CSR-stratégia 
tekintetében. Más szóval meg kell találni a legmegfelelőbb tagokat a vállalat egy-egy 
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csoportján belül, akik vállalják a jelentést illető legfontosabb döntések 
meghozatalának felelősségét. Egy jelentési csapat például a következőképp állhat 
fel:  
 

 Döntéshozó: A vállalaton belüli befolyásuk miatt a döntéshozók 
elengedhetetlen tagjai a CSR-jelentést összeállító csapatnak. Továbbá a 
CSR-jelentés csak akkor lehet meggyőző, ha kifejti a stratégiai és az iparággal 
kapcsolatos összefüggéseket.  
 

 Ellenőr: A fontosabb pénzügyi adatokhoz való hozzáféréshez szükség van a 
vállalat belső ellenőrző részlegének bevonására. Ez egyben lehetővé teszi az 
üzleti jelentések összeállítása során szerzett tapasztalatok felhasználását.  
 

 Kommunikációs szakértő: A kommunikációs részleg abban a helyzetben van, 
hogy képes rámutatni a CSR-témák és az érdekelt felek közötti fontos 
kapcsolódási pontokra. A kommunikációs know-how a jelentések 
készítésének kezdetétől fogva elengedhetetlen a jelentés külső és belső 
hatásainak tekintetében.  
 

 "Kritikus kétkedő": A kétkedő feladta az, hogy a fenntartható fejlődés 
témájának kényelmetlen aspektusaival foglalkozzon. A "térjünk vissza a 
korábbiakhoz" stratégia pontosan a vállalat megfelelésének ellentétét fejezi ki.  
 

 Különböző részlegek képviselői: A CSR-stratégiát lehetőség szerint a vállalat 
minden részlegének támogatnia kell. A CSR-jelentésnek a fenntarthatóság, de 
egyúttal a teljesség felé is kell irányulnia.  
 

 A folyamatot támogató külső fél: Biztosítja a "kívülálló szemléletét", moderálja 
a jelentéskészítés összeállításának folyamatát, illetve a CSR terén szerzett 
tapasztalatával hozzájárul ehhez. 
 

 Célcsoport (érdekelt felek) képviselői: Az érdekelt felek bevonása a CSR-
jelentés elkészítésébe nagyban hozzájárul annak hitelességéhez. Különösen 
azon vállalatok számára, akik már rendelkeznek előzetes tapasztalatokkal a 
CSR-jelentések területén, az érdekeltek felekkel folytatott párbeszéd 
kapcsolódási pontjai jelentős haladást és javulást jelenthet az egész CSR-
stratégiát illetően.  

 
Kérje meg a csoportot, hogy készítsenek hozzávetőleges ütemtervet a szükséges 
rendelkezésre álló idő meghatározására és biztosítására a csoport tagjai számára. A 
jelentés elkészítésének következő lépéseit kell megtervezni a döntés dátumától 
számítva visszamenőleges hatállyal:  
 
1. lépés: A CSR-jelentés keretfeltételeinek tisztázása 
2. lépés: Témák és érdekcsoportok meghatározása  
3. lépés: A jelentés és a vállalati CSR céljainak kijelölése 
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4. lépés: A CSR szempontjából releváns adatok és információk összegyűjtése 
5. lépés: A jelentés elkészítése 
6. lépés: A jelentés ábrával történő szemléltetése 
7. lépés: A jelentés bemutatása 
 
 
További információk és források 
 
"Reporting about Sustainability" (Vienna 2003)   
 
Austrian Institute for Sustainable Development  
 
http://www.oin.at 
 

http://www.oin.at/
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6.8. A Web 2.0 használatának alapelvei a CSR-kommunikációban  

 
Rövid összefoglalás 

A közösségek értékelésének következményeként a vállalatok CSR-jéről 
kialakult vélemény nagyban befolyásolható és ellenőrizhető az internet 
segítségével. A Web 2.0 felületeken megjelenő, a vállalatokkal kapcsolatos 
információkat már nem kizárólag maguk a vállalatok határozzák meg. Az 
internet-felhasználók, például az ügyfelek, fogyasztók, vagy érdekelt felek 
intézményesített köre, hatékonyan alkalmazzák a társadalmi média platformjait, 
fórumokat és blogokat a vállalatok tevékenységével, márkáival és termékeivel 
kapcsolatos információk, vélemények és értékelések közzétételére. Ebből 
adódóan az internet-felhasználók ereje főképp a hálózat kiépítettségének helyi 
és globális mértékében rejlik.  

Ezért egyre több vállalat bővíti marketing és kommunikációs stratégiáját 
kifejezetten a Web 2.0-val. A nem-kereskedelmi felhasználók tömegeihez 
hasonlóan, véleményformálásra, kapcsolatok ápolására. hirdetési célokra, 
vagy CSR-kampányokhoz használják az internetet az olyan egyre növekvő 
platformokon, mint a Facebook, amely egymagában több százmillió tagot 
számlál. Akadnak olyan "CSR 2.0 játékosok", akik saját CSR-platformot 
használnak, ahol CSR-jelentésük megtalálható illetve megosztható a Web 2.0-át 
használó társadalmi média rajongókkal, barátokkal és terjesztőkkel. Azonban a 
cégek egyre sebezhetőbbé válnak, mivel a kritikák és ellenkampányok rövid idő 
alatt nagy számú érdekeltet képesek megmozgatni.  

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A vállalatok és internet felhasználók interakciós lehetőségeinek megismerése 
a Web 2.0 felületen  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Míg a klasszikus kommunikáció a küldő-fogadó modellen alapul, addig a Web 2.0 
alapja a "many-to-many" (több a többhöz) kommunikációs stratégia: az üzenetek 
fogadója egyidejűleg az üzenetek küldője is azáltal, hogy automatikusan továbbküldi 
azokat a kapcsolati hálóján belüli személyeknek. A Web 2.0 kifejezés azonban nem 
annyira egy új típusú technológiát takar, mint inkább egy társadalmi-műszaki 
megközelítés szempontjából eltérő felhasználási módot. A Web 2.0-val, az internet 
evolúciós lépéseként, a weboldal üzemeltetője (pl.: egy vállalat) és annak információ-
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szolgáltatása nincs többé előtérben. Tulajdonképpen, az internet-felhasználók 
aktívan vesznek részt saját internetes platformjuk, valamint a globálisan elérhető 
információs források fejlesztésében és bővítésében. Ily módon az internet 
folyamatosan bővül adatokkal és információkkal a kollektív intelligencia, azaz az aktív 
felhasználók tömegének know-how-ja által. Az internetes tartalmak ezen közös 
létrehozási módja „crowd sourcing” (tömeges ötletbörze, kollektív tudás) néven is 
ismert. A Wikipedia online enciklopédia tudásplatformjának folyamatos bővítésén 
például tetszőleges számú, szakértők által nem ellenőrzött felhasználó dolgozik 
önkéntesen és ingyen.  

A Web 2.0 által a felhasználók információkat cserélhetnek a társadalmi média 
platformokon, és hálózati kommunikációt folytathatnak fórumokon, közösségekben, 
blogokban, a Twitteren, vagy videómegosztókon. A hagyományos tömegmédiával 
ellentétben, a társadalmi médiának nincs szüksége kiterjedt erőforrásokra és 
előállítási eljárásokra, ezen kívül a vállalatok által itt közzétett tartalmak globálisak és 
valós idejűek. Ez is az oka annak, hogy a cégekkel és márkákkal kapcsolatos 
információk és vélemények rendkívül széles körben és nagyon rövid idő alatt 
terjednek a Web 2.0 felületeken. Ezt akár egyetlen felhasználó is aktiválhatja, 
kommunikációs vagy kampány költségvetés nélkül. Mivel a Web 2.0 felületeken a 
személyazonosság szabadon vállalható, és a közösségi felhasználói fiókokhoz 
általában nem szükséges a felhasználó megerősítése, ezért sok esetben a Web 2.0 
szereplőinek motivációja teljes bizonyossággal többé nem meghatározható. Vajon 
"valódi" felhasználó az, aki egy internetes fórumon valamilyen terméket ajánl, vagy 
egy keresőoptimalizálással (SEO) foglalkozó ügynökség gyakornoka hozta létre az 
adott bejegyzést, aki egy cég megbízásából naponta több tucat virtuális 
személyazonosságot vesz magára?  

A vállalati kommunikáció számára a Web 2.0 már jó ideje messzemenően több piaci 
relevanciát képvisel annál, mintsem hogy egyszerűen kísérleti terepnek vagy 
játéktérnek tekinthetnénk. Lehetőség van például online célcsoportokon keresztül 
egyértelmű érdeklődési és állásfoglalási profilokat meghatározni és kihasználni a 
jelentős cross-marketing lehetőségeket. A jól megvalósított kampányok alacsony 
költségvetés mellett elért magas társadalmi megtérülése növeli az eladásokat, a 
munkáltatói brandinget és a PR-t. Hasonlóképpen, a Web 2.0 lehetővé teszi a 
vállalatok számára a célcsoport-specifikus CSR-kommunikáció, valamint az 
érdekeltekkel folytatott párbeszéd alapelveinek kidolgozását a meglévő CSR-
jelentéssel összhangban. A vállalatok továbbá, méretüktől és piaci helyzetüktől 
függetlenül, alakítani tudják az új témákról kialakult eszmecseréket a kék óceán 
stratégia értelmében, azaz felhívhatják magukra az olyan piacok figyelmét, 
amelyeken addig alig vagy egyáltalán nem volt gyakori a verseny, illetve a 
túltelítettség.   

A RED márka fenntarthatósági kampánya mára a valaha volt egyik legsikeresebb 
kampánnyá vált. Speciális RED termékeket forgalmaznak, többek között a Nike, a 
Converse, az American Express, az Apple és a Starbucks kínálatából. Az ezekből 
származó bevétel 50%-át adományozzák olyan intézkedésekre, amelyek Afrikában 
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az AIDS megszüntetését célozzák. A kampány 2006-os kezdete óta eltelt öt év során 
150 millió USA dollár gyűlt össze bevételként a The Global Fund non-profit 
szervezetnél. Erős márkák működnek együtt egy erőteljes társadalmi témában a 
RED-en belül, egy hatalmas közönséget megközelítve következetes interakciókkal és 
tájékoztatási stratégiával, főleg Web 2.0 felületeken, mint a Youtube, a Facebook és 
a Twitter. A RED tag Starbucks egymagában egy több mint 10 millió Facebook 
"barát"-ot számláló hálózattal büszkélkedhet.  

Egy másik példa, amely az offenzív kereskedelmi érdeket egyesíti egy társadalmi 
nyilatkozattal, az interneten terjedve az egész világ figyelmét magára vonta 2009 
végén. A Daimler Chrysler egyik TV reklámjában egyértelműen támogatja a burmai 
emberi jogi aktivista, Aung San Suu Kyi szabadon bocsátását, ami akár a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás (CSR) gyakorlásának is tekinthető, egy vezető 
kereskedelmi vállalat megvalósításában.   

 
További információk és források 
 
W. Chan Kim, Renée Mauborgne: "Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested 
Market Space and Make Competition Irrelevant" (New York 2005) 
 
 

Verantwortung im Web 2.0 - Corporate Social Media Responsibility (2010)  
In: PR Journal 
 
http://www.pr-journal.de 
 
 
(RED) TM – Designed to help eliminate AIDS in Africa 
 
http://www.joinred.com 
 
 
TV spot of Daimler Chrysler – "Dedicated to Aung San Suu Kyi"  
 
http://www.youtube.com/watch?v=aOHMFfAVOzs&feature=player_embedded 
 
 
Commercial + Sustainability Blog 
 
The Guardian 
 
http://www.guardian.co.uk/sustainability/commercial+blog 
 
 

http://www.pr-journal.de/redaktion-aktuell/themen-der-zeit/8217-verantwortung-im-web-20-corporate-social-media-responsibility.html
http://www.pr-journal.de/
http://www.joinred.com/
http://www.guardian.co.uk/sustainability/commercial+blog
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CSR Communication – Exploring European cross-national differences and 
tendencies (2010) 
 
A study developed by IE School of Communication, Cambridge University and others 
 
http://www.slideshare.net/IEuniversity/cs-rcom-report2010 
 
 

http://www.slideshare.net/IEuniversity/cs-rcom-report2010
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6.9. CSR-releváns kampányok a Web 2.0-án 

 
Rövid összefoglalás 

Az érdekelt felek olyan hatékonysággal kritizálják a CSR hiányosságait a Web 
2.0 felületeken, hogy az még a megfelelő jogi erőforrásokkal és kommunikációs 
költségvetéssel rendelkező globális vállalati csoportok arculatára nézve is 
komoly csapást jelenthet. Fogyasztók kritikus tömegének a Web 2.0-án 
keresztül gyakorolt nyomására végül változási folyamatok indulhatnak el a 
CSR irányába. Sok esetben azonban a vállalatok vezetősége a stratégiai 
intézkedések meghozatalát megelőzően nincs birtokában kellő tudásnak azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan kell kezelni a kritikákat a társadalmi média 
korában. És mire ez megtörténne, addigra a márka arculata már végérvényesen 
károsodást szenvedett.  

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR-vonatkozású Web 2.0-ás online kampányok megismerése egy 
környezetvédelmi szervezet gyakorlati példáján keresztül  

 
 
CSR tanulási tartalmak 

2010 tavaszán a Greenpeace környezetvédelmi szervezet figyelemfelkeltő módon 
bocsátotta vitára egy globális piacvezető élelmiszeripari vállalat, a Nestlé 
kommunikációs politikájához kötődő CSR kockázatok témáját a Web 2.0-án, a valaha 
volt egyik legsikeresebb tiltakozó kampányt indítva el ezzel. Azzal vádolták meg a 
vállalatot, hogy "KitKat" márkájú csokoládéjukhoz pálmaolajat használnak, amelynek 
termesztése hatalmas veszélyt jelent az esőerdőkre, így veszélyezteti az 
Indonéziában élő orangutánok élőhelyét. Ennek során a Greenpeace a "Have a 
break – have a KitKat" (Tarts egy kis szüntet... egyél egy KitKat-et) Nestlé szlogenre 
utalva a "Give rainforests a break" (Hagyj egy kis szünetet az esőerdőnek) nevet 
adta tiltakozó akciójának.  

Ezen kívül, a Greenpeace a vállalat telephelyein is végrehajtott tiltakozó akciókat, de 
az áttörést egy Web 2.0 felületen közzétett, nem túl nagy költségvetésű, de elég 
sokkoló videó hozta meg, rögtön a kampány kezdetének másnapján. Ez egy "KitKat" 
reklámparódia volt, amelyben egy férfi csokoládé szelet helyett egy "KitKat" 
csomagolásban található orangután ujjba harap bele. Ezzel a videóval a Greenpeace 
a "vírus marketing"-re, azaz az információk felhasználók közötti "vírus-szerű" 
terjedésére alapozott. Még azelőtt, hogy az első ezer felhasználó megnézte volna a 
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videót a Youtube-on, a Nestlé a szerzői jogok megsértése miatt blokkolta azt. A 
vállalat cenzúrájának köszönhetően a videó még hírhedtebbé vált, és felháborodási 
hullám söpört végig az internetes közösségen. Pillanatok alatt blogok sokaságán 
terjedtek tovább a videó másolatai, gyakorlatilag lehetetlen volt érvényesíteni a 
cenzúrát az interneten.    

A Greenpeace kampányfőnöke a következőképp reagált: "A digitális világban a 
fogyasztókra már nem lehet szájkosarat tenni. Amíg a Nestlé nem fogja fel a 
párbeszéd és az átláthatóság szükségességét, addig a vállalati csoport folyamatosan 
érezni fogja a cyber-közösség erejét." És így a nyilvánosság negatív reakcióinak 
száma egyre nőtt, és egyre több Twitter és Facebook felhasználó, valamint blogger 
fedezte fel a témát. Ezen felül, az egész világ figyelme a Greenpeace kampányára 
terelődött, amikor a Nestlé azonnali hatállyal elrendelte "KitKat" több mint 700 000 
tagot számláló Facebook-os rajongói oldalának bezárását. A kritikusok a kampányról 
szóló információk terjesztésére használták a rajongói oldalt. Miközben a Nestlé 
kezdetben késlekedett a sajtóközlemény nyilvánosságra hozatalával a vállalat 
honlapján, a Greenpeace kampányában a szervezet állítása szerint már az első 
hetekben 250.000 ember vett részt, első sorban a Web 2.0 felületeken keresztül. 
Ezalatt 1,5 millió internet felhasználó nézte meg a videót. A Nestlé élelmiszeripari 
vállalat két hónapon belül adott hivatalos választ a nemzetközi tiltakozásra: A Nestlé 
ígéretet tett, hogy a jövőben lemond az esőerdők pusztítását elősegítő pálmaolaj és -
papír használatról, és bejelentette az indonéz beszállítóval kötött szerződésének 
felmondását. Azonban a kampány szikrája addigra már rég átpattant a nyomtatott 
sajtóra is és a Greenpeace egy újabb "KitKat" reklámparódiát készített.  

Egy másik példa a civil szervezetek tiltakozására adott lehetséges válaszra nem a 
Web 2.0-n játszódott le, de szintén a Greenpeace-hez kapcsolódik. 2007-ben 
környezetvédelmi aktivisták megszállták a Porsche autógyár vállalati központját. Egy 
"Climate pigs" (klíma disznók) feliratú plakátot terítettek ki. A Porsche hasonlóan 
agresszív hangnemben szállt szembe. Azonnal saját plakátkampányba kezdtek: 
"Megcsináltuk! A Greenpeace a Porsche-nál tüntet. Végre vagyunk valakik." Egy 
másik poszteren a Porsche adatokat közöl járműveik károsanyag kibocsátásáról és 
hivatkozásként a "lóerőnkénti legalacsonyabb CO2 kibocsátás"-ról. És végül, a 
vállalat ezt írja: "Kedves Greenpeace barátok: A Porsche jobb, mint gondolnátok. És 
vigaszképp: Davidet is alábecsültétek...". Végeredményben, a Porsche humorral 
reagált a tiltakozásra és a figyelmet felhasználta saját PR-lépéséhez. 

 
6.9 feladat (hozzávetőlegesen 20 perc) 
 
Vitassa meg a csoporttal a Greenpeace "Give rainforests a break" kampányát. 
Hogyan értékeli a Nestlé és a Greenpeace intézkedéseit és reakcióit? Másik 
lehetőségként megvitathatják a különböző blogok olvasóitól származó, a 
Greenpeace tevékenységével kapcsolatos névtelen megnyilvánulásokat kritikai 
szempontból: A csoport melyik tagja melyik blog-bejegyzéssel ért egyet és miért? 
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1. példa:  
"Sziasztok! Most jött el az ideje, hogy elmondjam a véleményem. Épp most jövök egy 
vendégségből, ahol KitKat-et szolgáltak fel. A házigazda tíz éves kislánya azt 
mondta, hogy nem eszik belőle, mert gorilla van benne. Hitetlenkedve kérdeztem, 
hogy ezt meg hogy érti, mire kiderült, hogy a bátyja látott egy videót, amiben a KitKat 
egy gorilla ujja volt. És vér is volt benne. Utánanézve megtaláltam ezt a videót, és 
meg kell mondanom, nagyon undorító. Szükség van erre? Megzavarni vele az 
embert/gyereket? Nem érdekel, ki csinálja ezt, nagyon zavaró! Pfuj!" 
 
2. példa:  
"Igen, szükség van erre, mert a valóság még ennél is rosszabb. Még sokkolóbbnak 
kellene lennie! Olyan, amilyen. És én a legrosszabbakat társítom az olyan vállalat 
csoportokhoz, mint amilyen a Nestlé. Azok, akiknek részük van abban, hogy az 
ivóvíz a marketing miatt ennyire megdrágult, megérdemlik, hogy elhallgattassák őket. 
Kedves (XY), nézz utána jobban a dolgoknak és el fogsz csodálkozni, mert az élet 
nem séta a parkban De a kislányod okos!" 
 
3. példa:  
"Ne a PR-csoportot hibáztassátok. Biztosan nem ők tanácsolták a döntéshozóknak, 
hogy töröljék a videót a Youtube-ról. Senki sem hallgat a PR tanácsadókra ... 
Másoknak kell először lépniük: vezetők, vásárlók, marketing, termékmenedzser, jogi 
részleg stb. Ez akadályozná meg az ilyen válságok előfordulását." 
 
4. példa:  
"Nekem tetszik. Évek óta, amennyire lehet, kerülöm a nestle termékeket. Megj.: nem 
annyira illik ide, de vicces, a kitkat olyan, mint a kommunizmus: vörös és meg kell 
osztani." 
 
 
További információk és források 
 
Greenpeace attackiert Nestlé: Wenn die Empörungswelle durch das Netz schwappt 
(2010)  
 

Handelsblatt Online  
 
http://www.handelsblatt.com  
 
 
Greenpeace Campaign “Aks Nestlé to give rainforests a break” 
 
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/climate-change/kitkat/ 
 
 
 

http://www.handelsblatt.com/
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/climate-change/kitkat/
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CSR-kommunikáció  

6.10. Egy CSR vállalatlátogatás megszervezése  

 
Rövid összefoglalás 

Egy, a CSR megvitatása érdekében tett vállalatlátogatás lehetővé teszi a 
résztvevők számára, hogy betekintést nyerjenek a megvalósított vállalati 
felelősségvállalás gyakorlatába. A cég telephelyén történő közvetlen 
beszélgetések az alkalmazottakkal és a vezetőkkel lehetővé teszik, hogy a 
látogatók (érdekelt felek) hiteles módon közvetlen és hasznos megfigyeléseket 
tegyenek a CSR-rel kapcsolatban. Emellett a CSR bemutatása kommunikációs 
eszközként is szolgálhat a meglátogatott vállalatok számára. A vállalat 
alkalmazottai részt vehetnek a CSR vállalatlátogatás előkészítésében és 
lebonyolításában, és ez a vállalat honlapján is közzétehető, illetve a regionális 
és az iparághoz kötődő sajtót is értesíteni lehet róla. 

 
Tanulási célkitűzések 
 

 Egy CSR vállalatlátogatás megszervezése és lebonyolítása 
 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A különböző CSR vállalatlátogatások célja és hatása elsősorban a látogatói csoport 
összetétele szerint tér el egymástól. Ha a vállalatlátogatás egy cég meghívására 
történik, akkor a programot kifejezetten a szükséges információkhoz és az érdekelt 
felek adott csoportjának résztvevőivel folytatott párbeszédhez lehet igazítani. A 
közönségkapcsolatoktól (PR-tól) kezdve a tervezett átruházásokon és a CSR-
programokkal való együttműködésen keresztül a személyes kapcsolatok 
kiterjesztéséig és ápolásáig, különböző kommunikációs célok jelennek meg üzleti 
partnerek, politikai képviselők, a sajtó vagy egy iskolai osztály esetében.    
 
Egy CSR vállalatlátogatás szervezési tervén felül, amely hasonló a hagyományos 
vállalati eseményekéhez (megfelelő szobák, technológia, ellátás, meghívók, 
előkészületek, összefoglaló, stb.), egy „CSR gyakorlati nap" felépítése a vállalatnál 
nagy vonalakban a következő:   
 

1. Üdvözlő beszéd (Kik az előadók? Miről tartanak előadást? Meddig fog 
tartani?) 

2. Tartalmi bevezetés (CSR a vállalaton belül) 
3. A vállalat bemutatása (általános információk, speciális CSR-témák, van-e 

összeállított CSR-jelentés) 
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4. A vállalat körbejárása (Mit "mond neked" a CSR vizuálisan? Be vannak-e 
vonva az alkalmazottak a kapcsolatteremtésbe?) 

5. Kérdések megválaszolása (Kivel? Milyen előkészületek szükségesek? Lesz-e 
valamilyen összefoglaló vagy dokumentáció?)  

6. Lezárásként esetleg egy uzsonnával egybekötött összejövetel 
7. Lehetőség a résztevők számára, hogy visszajelzést adjanak a CSR 

vállalatlátogatásról 
 
 
6.10. feladat /Kirándulás (hozzávetőlegesen egy fél nap) 
 
Látogatás megtervezése egy CSR-aktív vállalatnál csoportod résztvevőivel a CSR-
képzés utolsó fázisában. Szervezési okokból célszerű egy helyi vállalatot választani. 
Az oda-vissza utazáson felül 3 - 5 órát kell szánni a látogatásra. Tapasztalatok 
alapján 6-8 hetes felkészülési idővel kell számolni az első megbeszéléstől számítva a 
látogatás időpontjáig.  
 
A résztvevők nagyobb érdeklődést fognak tanúsítani és több dolgot lesznek képesek 
azonosítani a CSR vállalat-látogatás során, ha aktívan részt vesznek az esemény 
előkészületeiben, lebonyolításában és összefoglalásában. Készítsék elő egy 
csoportos vállalatlátogatási projekt megrendezésének tervét és jelöljék ki a 
felelősségi köröket az egyéni csapatok között.  
 
A csoport vagy a csatatok több javaslatot is tehetnek egy megfelelő vállalat 
kiválasztására. Kérjen alapos indoklást a javaslatokhoz és vitassák meg azokat, 
számításba véve a csoport CSR-rel kapcsolatos ismeretszintjét. Meghatározhatja a 
közösen kiválasztott vállalatok prioritási sorrendjét A, B és C jelöléssel. Az „A" jelöli a 
gyakorlati példaként elsőnek kiválasztott vállalatot. Vegye fel a kapcsolatot a 
cégekkel egyenként, de csak visszautasítás esetén keresse fel a következőt. A 
vállalatnak küldött következő, írásos megkeresés vázlatának elkészítésébe és 
megvitatásába bevonhatja a csoportot.  
 
Azt is vitassa meg a csoporttal, hogy milyen előnyöket várnak a CSR 
vállalatlátogatástól, és közösen állítsanak össze olyan dokumentumokat a 
látogatáshoz, mint például egy kézirat a résztvevők listájával és a vállalatnak szóló 
kérdésekkel. Továbbá gondolkodjanak azon, hogy a csoport milyen hasznot 
képviselhet az őket vendégül látó vállalat számára. Például dokumentálhatják a CSR 
vállalatlátogatást az események leírásával, illetve a helyszínen készített fotókkal. 
Motivációként ehhez a feladathoz, a legjobban sikerült beszámolót átadhatja a 
vállalatnak, megkérve őket, hogy tegyék közzé honlapjukon.  
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További információk és források 
 
"How to organise a study visit to a socially responsible company - Practical guide" 
 
EU project “"CSR/SME - Promoting Social Responsibility in Small and Medium Size 
Enterprises" 
 
CECOA – Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins 
 
http://www.cecoa.pt 
 
 

http://www.cecoa.pt/site_ingles/projects/Practical%20guide%20study%20visits_EN.pdf
http://www.cecoa.pt/
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A legjobb gyakorlati példák a CSR 

alkalmazására 

7.1. Hanning & Kahl – Videó: CSR a munkahelyen.  

 
Rövid összefoglalás: 
 
A németországi oerlinghauseni székhelyű Hanning & Kahl GmbH & Co KG 
vállalatot 1898-ban alapították. 2009-ben 327 dolgozójával 47,4 millió euró 
forgalmat ért el. A Hanning & Kahl cég különböző szektorok részére fejleszt ki 
és gyárt fékrendszereket, váltó- és jelzőberendezéseket, továbbá a 
menedzsment- és információs rendszerek terén, valamint szolgáltatási 
területeken végez tevékenységet. A vállalat világszintű technikai 
mércéket/teljesítményszinteket állít fel a vasúti közlekedés és a szélenergia 
rendszerek terén. 2009-ben az export aránya majdnem elérte a 48%-ot.  
  
A Hanning & Kahl cég elsősorban saját munkatársaival szemben törekszik a 
kölcsönös előnyök (win-win szemlélet) érvényesítésére, a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility – CSR) által, és ehhez 
számos átfogó programot dolgozott ki a személyzetfejlesztés, a munkavállalói 
motiváció és az innovációmenedzsment területén.   
 
 
CSR a vállalaton belül  
 
Az 1990-es évektől kezdve a Hanning & Kahn cég működését jelentősen 
meghatározta a KAIZEN elnevezésű japán irányítási koncepció, amely az összes 
vállalati terület problémáit és megoldási lehetőségeit vizsgálja. A rendszeresen 
megrendezett műhelyek (workshopok) hozzájárulnak a termékminőség és a 
munkafeltételek folyamatos javulásához A KAIZEN mottója szerint: „Ma van a 
legrosszabb állapotunk“, így több megoldási lehetőség esetén alapvetően a 
gyorsabb és a pragmatikusabb változatot részesítik előnyben. A Hanning & Kahl 
együttműködést tart fenn a minőségi és innovációs menedzsment között, amely 
elsősorban a csapatmunkában és a kifinomult vállalati ötletmenedzsment 
rendszerben (BVW) gyökerezik. A vállalat felismerte, hogy az ötletmenedzsment 
rendszer évente több mint 100 000 euró hasznot és megtakarítást eredményez. Az 
újításokat benyújtó személyek részére évente majdnem 60 000 euró prémiumot 
fizetnek ki. Ezen kívül, a Hanning & Kahl minden megvalósított újítási javaslat után 
egy euró összeget adományoz az oerlinghauseni gyermekeket segítő alapítvány 
javára 

 
Mivel a cég a „jövő motorjaiként“ tekint a munkatársaira, akiknek az ötletei és 
folyamatos továbbképzése értékesek a cég számára, a Hanning & Kahn jelentős 
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mértékben támogatja a dolgozók szakmai képzését: a cél az, hogy a munkatársak 
évente két továbbképzésen vegyenek részt. Ehhez minden vállalati területen a 
munkatársak rendelkezésére áll egy továbbképzési megbízott, az összesen 7 
megbízott személy közül. Ezen kívül, a vállalat 2004 óta működteti az úgy nevezett 
„HAKAfit“ programot, amely félévente aktualizált témákkal és ütemtervekkel 
jelentkezik. Ezek a szakképzési ajánlatok (többek között nyelvtanfolyamok, a 
számítógépes ismeretek fejlesztése, interkulturális menedzsment) mellett egy sor 
közösségi és szolgáltatási ajánlatot is magában foglalnak a dolgozók számára. 
Ilyenek például a munkaidő alatti jóga és háttorna, a jogi és adóügyi kérdésekkel 
kapcsolatos tanácsadás, de olyan szabadidős tevékenységek is, mint pl. a vízisízés 
és a golfozás. Ráadásul, a munkatársak rugalmasan oszthatják be a saját 
munkaidejüket, hogy a karriert jobban össze tudják egyeztetni a családi élettel. A 
személyzetnek van egy saját futárszolgálata is, amely leveszi a munkatársak válláról 
egyes magánjellegű ügyeik és bevásárlásaik elintézését. 
 
 
A filmben beszélő személyek szövegeinek átírása 
 
Eelco Hoedemaker 
Az innovációs menedzsment vezetője 
 
Eelco Hoedemakernek hívnak és a Hanning & Kahl cégnél dolgozom 
Oerlinghausenben. Kiváló minőségű termékeket gyártunk a helyiérdekű vasút, a 
nehézvasút és a szélenergia rendszerek részére. Termékeink közé tartoznak a 
váltóhajtóművek, az irányítórendszerek, a kommunikációs rendszerek és a fékek. A 
Hanning & Kahl családi tulajdonban lévő vállalat Oerlinghausen környékén működik.  
300 alkalmazottat foglalkoztat. Nagyon nehezen találunk szakképzett munkaerőt, 
különösen ezen a környéken jelent ez nehézséget, ezért fontosnak tartjuk az 
emberek motiválását, annak érdekében, hogy megtaláljuk azt a szakképzett 
munkaerőt, aki nekünk dolgozik. 

 
A CSR ezért fontos szerepet játszik a Hanning & Kahl cégnél. Tulajdonképpen a 90-
es évek közepén / végén kezdtük el a munkatársak motiválását. Egy csapatként 
szeretnénk együtt dolgozni, egy csapatot akarunk alkotni. 

 
A KAIZEN Japánból származik és a napról-napra kis lépésenként történő javulást 
jelenti. Továbbá közvetve részét képezi a vállalati társadalmi felelősségvállalásnak 
is. Bevonjuk a munkatársakat, hogy megosszák a problémáikat és másokkal együtt 
csapatot alkotva próbáljunk megoldást találni a problémákra.  

 
A múlt évben indítottunk egy szimulációs játékot vagyis „Planspiel”-t. A szimulációs 
játék során a vállalat minden részéről hívunk meg alkalmazottakat, nem csak a 
vezérigazgató vesz részt, de az értékesítési részlegről, a tervezési részlegről és a 
gyártási részlegről is részt vesz néhány alkalmazott, melynek keretében elkezdenek 
egy játékot játszani, ahol egy saját vállalatot indítanak. A saját vállalatnál 
megpróbálnak egy terméket gyártani, a játék során számos célt és számos 
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problémát kell megvalósítaniuk és számtalan dolgot tanulnak arról, hogy miként 
működjenek együtt, hogy hogyan dolgozzanak csapatként és miként oldják meg a 
problémákat. 
 

 
Wolfgang Helas 
Ügyvezető igazgató 
 
Ismét megváltozott az együttműködés. Alapjában véve nagyon érdekes volt látni, 
hogy milyen sok javulás érhető el a problémán való együttgondolkodással. A mai 
gazdasági helyzetben, amikor folyamatos javulásra kell törekednünk, semmiképpen 
nem engedhetjük meg magunknak a pazarlást. Ezt senki sem engedheti meg 
magának. Ezeket a szimulációs játékokat azért alakították ki, hogy bemutassák azt 
az egyszerű módszert, hogy milyen kevés erőforrással és milyen minimális 
változtatásokkal érhetünk el jelentős javulásokat 

 
 
Eelco Hoedemaker 
Az innovációs menedzsment vezetője 

 
Nagyon érdekes látni ezt a motivációt, amely az információ, a termékek és az ötletek 
megosztására ösztönöz, és mindez jelentős horderővel bír. 

 
A Hanning & Kahlnál nagyon barátságos a munkahelyi hangulat. Nagyon szerencsés 
keveréke ez a munkahelyi hangulatnak, mert csapatban dolgozhatsz céljaid elérése 
érdekében, de mindezt nagyon barátságos és szabadidős módon teheted meg. 
Számos képzést is kínálunk pl. egészséggel kapcsolatos tanfolyamot, 
nyelvtanfolyamot pl. német, angol, spanyol, francia nyelven és nagyon sok társasági 
eseményt is szervezünk. Többek között ilyen esemény a „HA-KA-Rad-Tag” vagyis a 
Hanning & Kahl kerékpáros nap. A Hanning & Kahl kerékpáros napon az 
alkalmazottak az autójuk helyett kerékpárral mennek a munkahelyükre. Ez egészségi 
és társasági aspektussal is bír. Valamint arra motiválja az embereket, hogy egy 
másik közlekedési módot is használjanak. Így a közös hobbi miatt is találkozhatnak 
egymással. 
 
 
Gudrun Neitzke 
Alkalmazott 
 
Ebben a tevékenységben egyszerűen az a jó, hogy előtte találkozunk, útközben jókat 
szórakozunk, és időnként a munkán kívül is együtt csinálunk valamit. Így 
megismerünk más részlegeken dolgozó embereket is, akikkel szakmailag talán 
semmi kapcsolatunk nincs. Sok előnye van annak, ha egy kicsit túltekintünk a saját 
szűkebb környezetünkön, és jobban megismerkedünk a többi részleggel is.  
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Eelco Hoedemaker 
Az innovációs menedzsment vezetője 

 
A Hanning & Kahl cégnél kialakítottuk a „BVW”-rendszert. Ez a „Betriebliches 
Vorschlagswesen” vagyis „vállalati újítás”, amelyet magyarul ötletmenedzsment 
rendszernek neveznek. Az elmúlt évek során ez a rendszer kinőtte kereteit és most 
vállalati társadalmi felelősségvállalásnak nevezzük. Együtt dolgozunk célunk vagy a 
lehetséges célunk megvalósításán, ennek német elnevezése „mündige Mitarbeiter” 
vagyis „aktív munkatárs”, vagy „felelős munkavállaló”. Ötletmenedzsment-
rendszerünkkel egy olyan platformot hozunk létre, amelyen összegyűjthetjük 
munkatársaink ötleteit. Munkatársaink meg akarják osztani az ötleteiket, nagyon 
büszkék az ötleteikre és el is várják tőlünk, hogy a lehető leghamarabb és 
legegyszerűbb módon valósítsuk meg őket. 

 

 
Vural Kaya 
Alkalmazott 

 
Ha van egy ötletem vagy egy újítási javaslatom, akkor először ellenőrzöm, hogy 
vajon jól működhet-e. Majd megfogalmazzuk az ötletünket, és azt is, hogy azelőtt 
hogyan működött. Ezt követően megkeressük egyik felettesünket, és elküldjük neki 
az ötletet.  

 
Naponta hat, hét fék, egyenként 100 kg súlyúak. Természetesen nagyon nehéz ide-
oda vinni őket. Úgy gondoltuk, építünk egy kocsit, amely öntőmintákat tartalmaz a 
fékekhez. A fékek behelyezhetők a kocsira és betolhatók. Nekünk ez így persze 
sokkal egyszerűbb, és egészen kényelmes. Így több féket is be tudunk tenni a 
kemencébe. Ezelőtt csak kettőt, hármat, most 12 darabot csinálunk egyszerre, és 
persze ez sokkal gyorsabban megy. Ha a felettesem azt mondja, hogy, „büszke 
vagyok rád”, ez motiváló  számomra. 
 
 
Eelco Hoedemaker 
Az innovációs menedzsment vezetője 
 
A visszajelzés általában nagyon jó. A kezünkbe adják az ötleteiket és ha helyesek, 
akkor gyorsan meg kell valósítani őket, ha nem sikerül a megvalósítás, akkor el kell 
mondani, hogy miért hiúsult meg. Ha helyes módon végzi el mindezt, akkor a 
munkatársak ismét előállnak izgalmasabbnál izgalmasabb ötleteikkel. 

 
A CSR szerepe az, hogy ösztönözze az embereket. Úgy vélem, hogy a CSR egy utat 
jelent a sokkal fenntarthatóbb jövő létrehozásához, nem csak magunk részére, 
hanem a környezetünk részére is. 
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7.1. feladat (hozzávetőlegesen 45 perc)  
 
A film a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) megvalósulását mutatja be a 
munkahelyen. Rávilágít, hogy a munkatársak hogyan járulhatnak hozzá a vállalat 
fenntartható fejlődéséhez. A résztvevőkkel vitassa meg többek között a következő 
kérdéseket:   
 

 Összességében hogyan értékeli a CSR-t a Hanning & Kahl cégnél?  
 Milyen kölcsönösen előnyös (win-win) helyzetek adódnak a vállalat, a 

társadalom és a munkatársak számára a Hanning & Kahl cégnél? Milyen win-
win helyzetekkel bővíthetné a vállalat a társadalmi felelősségvállalását (CSR-t) 
a jövőben?  

 Miért szeretne a Hanning & Kahl cégnél dolgozni? 

 Miért választaná a Hanning & Kahl céget, hogy az Ön vállalatának beszállítója 
legyen? 

 Milyennek képzeli a munkahelyi CSR-t a Hanning & Kahl cégnél 10 év múlva? 
 
 
A beszélgetést követően szervezzen egy vállalati ötletmenedzsment-rendszert az 
alábbi feltételekkel:   
 

A) Önök a Hanning & Kahl cég munkatársai, és egy vállalati rendezvény 
keretében nézik meg a filmet. Azt követően felkérik Önöket, hogy tegyenek 
egy javaslatot a vállalaton belüli CSR-rel kapcsolatosan. 

B) A Hanning & Kahl a következő pénzügyi évtől kezdődően saját CSR jelentést 
szeretne megjelentetni. Önöket felkérik, hogy javasoljanak egy címet, ill. egy 
szlogent a CSR jelentéshez.   
 

Kérje meg a résztvevőket, hogy 10 percen belül írásban fogalmazzanak meg egy-egy 
javaslatot az A) és a B) követelményhez. Gyűjtse össze a javaslatokat, és beszéljék 
meg a felvetéseket a plénum előtt.  
 
 
További információk és források 
 
Hanning & Kahl GmbH & Co KG 
Rudolf-Diesel-Strasse 6  
DE - 33813 Oerlinghausen  
Telefon: 0049 (0) 5202 707-600  
Fax: 0049 (0) 5202 707-629  
E-mail: info@hanning-kahl.com 
http://www.hanning-kahl.com 
 

http://www.hanning-kahl.com/
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A legjobb gyakorlati példák a CSR 

alkalmazására 

7.2. Praktiker Magyarország– Videó: CSR a piacon  

 
Rövid összefoglalás: 
 
A Praktiker Magyarország Kft. a németországi székhelyű Praktiker Bau- und 
Heimwerkermärkte Holding AG magyarországi leányvállalata. A 
holdingtársaság a barkácspiaci szektor egyik vezető európai vállalata, és a 
METRO Csoporthoz tartozik. A teljes körű szolgáltatást nyújtó Praktiker széles 
áruválasztékot kínál az építkezésekhez, felújításokhoz, műhelyek, lakások, 
kertek berendezéséhez, és a szabadidő eltöltéséhez A Praktiker több mint 440 
barkácsáruházat működtet tíz országban. 2009-ben körülbelül 27.000 
munkatársa közreműködésével 3,7 milliárd euró forgalmat bonyolított le. 
Magyarországon 1998-ban nyílt meg az első Praktiker barkácsáruház. A 
Praktiker a magyar piacon való jelenlétének 10. évfordulóján kezdte el 
országszerte barkácsáruházaiban megvalósítani a vállalat társadalmi 
felelősségvállalási (Corporate Social Responsibility / CSR) programját.   
 
 
CSR a vállalaton belül  
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) stratégiai kezdeményezést csak 
néhány úttörő vállalat gyakorolja a magyar piacon, ezek többnyire a nagy vállalatok 
közé tartoznak. A Praktiker Magyarország először 2008-ban, a magyar piacon való 
megjelenésének tízéves évfordulóján tűzte a vállalati menedzsment napirendjére a 
CSR-t. Karl-Heinz Keth, a Praktiker Magyarország üzletvezetője akkoriban feltette a 
kérdést, hogy a vállalat tízéves piaci sikere milyen társadalmi haszonnal jár az 
ország számára, azzal, hogy a vállalata nyereségre tesz szert. Ez adta meg a 
kezdőlökést a CSR elindításához az alapüzletágban, különösen a munkatársak 
(Corporate Volunteering / vállalati önkéntesek) és a vállalati telephelyek (Community 
Involvement / közösségi szerepvállalás) bevonásával.  
 
Ezen túlmenően, a Praktiker Magyarország figyelembe kívánja venni a magyar piac 
sajátosságait a CSR tevékenységek során, és tudatosan ki szeretné használni a 
németországi konszernközpont által nyújtott lehetőségeket.  Ennek megfelelően, a 
magyar menedzsmenten kívül, a telephelyek munkatársaitól és üzletvezetőitől is 
érkezhetnek impulzusok a CSR tevékenységekkel kapcsolatosan.  
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A filmben beszélő személyek szövegeinek átírása  
 
Dömötör Péter 
A magyarországi Praktiker marketingigazgatója 
 
Dömötör Péternek hívnak, a magyarországi Praktiker marketingigazgatója vagyok.  A 
Praktiker a második legnagyobb barkácsáruház Európában. A csináld magad (DIY / 
Do It Yourself) kifejezés a felújítás, a dekoráció és a barkácsolás területét fedi le 
nálunk. 12 éve működünk Magyarországon, ma országszerte 20 áruházat 
működtetünk. 
 
Jelenleg Magyarországon a legtöbb vállalat úgy tekint a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra, mint ami nem árt ha van, véleményem szerint azonban egy-két 
év múlva kötelező lesz. Sajnos a válság ugyanúgy sújtotta a Praktikert, mint magát 
az országot.  Nyilvánvaló, hogy az ilyen időszakokban a vállalatok leginkább a 
működés költségoldalára fordítják a figyelmüket, és céljuk a minél nagyobb 
megtakarítás elérése.  
 
Az első stratégiai terv és CSR-tevékenység 2008-ban indult és összekapcsolódott a 
magyarországi fennállásunk tízéves évfordulójával. A második stratégiai terv 
lényegében azon városok parkjainak, játszótereinek, épületeinek és nyilvános 
tereinek rekonstrukcióját foglalja magában, ahol áruházat működtetünk. 
Tulajdonképpen két részre tudnám osztani cégünk CSR tevékenységeit. Az első 
részbe tartoznak az előre megtervezett, évekre lebontott tevékenységek. A második 
részbe tartoznak az úgynevezett ad-hoc tevékenységek, amelyek inkább a 
körülöttünk zajló eseményekre reagálnak. 
 
Magyarország egyik legnagyobb városa, Pécs esetében azt a döntést hoztuk, hogy 
körülbelül 15 munkatársunk segít város egyik központi helyének felújításában. 
 
 
Szkibó József 
A pécsi Praktiker barkácsáruház vezetője 
 
A nevem Szkibó József. Március 1-je óta vagyok a pécsi PRAKTIKER barkácsáruház 
vezetője Most éppen az Uránvárosban vagyunk egy játszótéren. Megkérdeztek 
minket, hogy segítenénk-e a játszótér felújításában,  ami a megbeszélés szerint ma 
fog megtörténni. Az én feladatom egyrészt a munkák szervezése és koordinálása 
volt. A helyszínen felmértük, hogy milyen anyagokra lesz szükségünk, és Balázs 
Vikivel együtt szerveztük meg a munkákat, amelyben természetesen én is részt 
veszek, szeretnék ugyanis pozitív példát mutatni. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

Balázs Viktória 
A pécsi Praktiker barkácsáruház marketing-koordinátora 
 
Balázs Viktória vagyok, a pécsi Praktiker barkácsáruház marketing-koordinátora. A 
város szépítése lebegett a szemünk előtt. A lakosság nagyon pozitívan fogadja, ha 
az olyan multinacionális nagyvállalatok, mint például a Praktiker, az adott településen 
hozzájárulnak ahhoz, hogy szebb környezetben élhessenek. Ez az akció is segíti a 
csoportszellemet.. Mivel vállalatunk számára a „család” fontos szerepet játszik, már 
évek óta azon dolgozunk, hogy a városunk egyre jobban fejlődjön. Kiállításokat, 
véradási akciókat, szaktanácsadásokat szervezünk. Sok rendezvényen vállaljuk a 
főszponzor szerepét, és aktívan részt vállalunk a város kulturális életében.  
 
 
Dömötör Péter 
A magyarországi Praktiker marketingigazgatója 
 
Az emberektől azonnal pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy végre valaki tesz ezért 
a városrészért, ezért a parkért vagy ezért a játszótérért. A kezdeményezés a 
következő évben, 2009-ben is folytatódott, ekkor együttműködésbe léptünk a Vakok 
és Gyengénlátók szövetségével, egy közös programot indítottunk útjára, hogy 
segítségnyújtásunkkal jobbá tehessük ezeknek az embereknek az életét és 
természetesen a vállalatunknak is előnyös volt mindez.   
  
 
Kroll Zsuzsanna 
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége érdekképviseletének 
vezetője 
 
Kroll Zsuzsannának hívnak. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
érdekképviseletének vezetője vagyok. Magyarországon mintegy 60.000 különböző 
mértékben gyengénlátó ember él, ami nem feltétlenül jelent valódi vakságot. 
Szövetségünknek kb. 20 000 tagja van. 
 
Az első beszélgetés során megállapítottuk, hogy fontos, hogy a webáruházat vakok 
is tudják kezelni. Tehát azt el kell látni egy beszélő szoftverrel. Ez nagy kihívást jelent 
a holnaptervezők számára, de a Praktiker csapatának ezt is sikerült megoldania. 
Egyúttal megállapítottuk azt is, hogy fontos lenne egy telefonos szolgálat 
létrehozása, mivel nem minden gyengénlátó tudja használni az internetet. Ez a 
szolgálat azt jelenti, hogy minden PRAKTIKER fiókáruház megadja nekünk egy 
kapcsolattartó személy elérhetőségét, akiknek a nevét és telefonszámát 
összegyűjtjük egy listán. 
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Szigetiné Bogdán Ramóna 
A vecsési Praktiker barkácsáruház marketing-koordinátora 
 
Marketing-koordinátorként dolgozom a Praktikernél. Az egyik feladatom az, hogy 
segítsem és koordináljam a vak emberek vásárlásait. Ezt a szolgáltatást másfél-két 
évvel ezelőtt fogalmaztuk meg, mivel a vak embereknek nehezére esik egy ilyen 
nagy barkácsáruházban tájékozódni és bevásárolni.  
 
 
Kroll Zsuzsanna 
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége érdekképviseletének 
vezetője 
 
Az internetes vásárlás sokak számára nem tudja helyettesíteni a személyes 
találkozást. Én szeretem megtapogatni és érzékelni az áru anyagát, amelyet meg 
szeretnék venni, és ekkor nagyon hasznos lehet a személyes segítő szolgálat. A 
segítőm a megbeszélt időpontban a bejáratnál vár engem. Majd végigkísér az 
osztályokon, segít az anyagok megkeresésében, és a pénztárnál a fizetésnél. Az árut 
végül házhoz is szállítják. 
 
Szerettem volna egy olyan ládát építeni, amelyben különböző dolgokat tudok tárolni, 
és amely egyben ülőalkalmatosságként is szolgál, felhajtható tetővel. de hogy a 
takarításnál ne zavarjon, fontos volt, hogy legyenek kerekei is.  Úgy gondolom, 
boldog lehetek, hogy van erre lehetőségem, és van, aki segít, és így az 
összeszerelés is csodálatos dolog. 
 
 
Dömötör Péter 
A magyarországi Praktiker marketingigazgatója 
 
A kereslet összességében nem hatalmas, nem is terveztünk úgy, hogy a 
tevékenységből fakadó kereslet eget rengető lesz, éppen ezért mindez CSR 
tevékenység, nem pedig nyereségösztönző tevékenység. Nyilvánvaló, hogy az első 
lépés ezen emberek bizalmának megszerzése és annak bizonyítása, hogy a 
rendszer működik. 
 
Véleményem szerint a CSR Magyarországon az összes vállalat részére fontos. Az 
ügyfelek elvárásait tükrözi. És azt gondolom, hogy a munkatársak és a beszállítók 
elvárásait is tükrözik, ezért be kell mutatnunk az irántuk vállalt felelősségünket. 
Továbbá, ha igények merülnek fel és mi rendelkezünk az adott forrásokkal, akkor 
nagyon kis erőfeszítés révén meg tudjuk szervezni az áhított segítséget az adott 
területeken. 
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Kroll Zsuzsanna 
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége érdekképviseletének 
vezetője 
 
Fontos a számunkra, hogy ezáltal a vállalatok munkatársai megtapasztalhatják, hogy 
a gyengénlátó emberekkel ugyanúgy lehet együtt dolgozni, tervezni és projekteket 
megvalósítani, mint az egészséges emberekkel. Ez fontos lépés a társadalmi 
integráció felé, mivel később is találkozhat az utcán gyengénlátókkal. 
 

 
7,2. feladat (hozzávetőlegesen 60 perc)  
 
A film a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) megvalósulását mutatja be a 
barkácspiacon. A példában társadalom javára használják fel a kooperációs potenciált 
a nem-kormányzati szervekkel (Non Governmental Organisations / NGOs), valamint 
a vállalati erőforrásokat, a munkatársak elkötelezettségét és a vállalat termékeit is. A 
résztvevőkkel vitassa meg többek között a következő kérdéseket:   
 

 Összességében hogyan értékeli a CSR-t a Praktiker Magyarország cégnél?  
 Képzelje el a következő bevásárlást a Praktiker Magyarország egyik 

leányvállalatának barkácsáruházában: Mit vásárol, és milyen „CSR-kérdést” 
tenne fel a vevőtanácsadónak vagy a barkácsáruház vezetőjének?  

 Mivel tudna hozzájárulni a Praktiker Magyarország ahhoz, hogy a CSR 
programja előrehaladjon Magyarországon a fogyasztók, a vállalatok és a 
politika körében?  

 
 
1) Szakértelmet elmélyítő csapatmunka 
 
A Praktiker Magyarország az elkövetkező 5 évben „CSR-piacvezetővé“ szeretne 
válni a magyarországi barkácsáruházak között. Szólítsa fel a résztvevőket, hogy 
alakítsanak 3 – 5 személyből álló „CSR-tanácsadó csapatokat“. A következő 30 
percben a csapatok készüljenek fel a Praktiker Magyarország menedzsmentjével 
folytatott első megbeszélésre.  A csapatok dolgozzák ki ehhez a Praktiker 
Magyarország tényleges CSR-helyzetének elemzését a film alapján. Ezen kívül, 
dolgozzanak ki 3 – 5 intézkedést, a Praktiker Magyarország CSR-stratégiájának 
továbbfejlesztése érdekében. A „CSR-tanácsadó csapatok” prezentációi után a 
menedzsment szerepét betöltő többi résztvevő fogadja el a javaslatokat.  
 
 
2) Szakértelmet elmélyítő csapatmunka 
 
A Praktiker Magyarország menedzsmentje dönt a CSR-stratégiáról, és a következő 
év költségvetéséről. A résztvevőkből alakítsa ki az alábbi 4 csapatot, amelyek az 
elkövetkező 30 percben készítsenek elő egy CSR-ülést.   
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 1. csapat (vállalaton kívüli): a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetségének tagjai  

 
Ismertessék a kooperáció vállalati és társadalmi hasznosságát. Miért érdemes 
tovább folytatni a kezdeményezést? Milyen intézkedéseket érdemes hozni a 
kezdeményezés támogatásához és bővítéséhez? Van-e szükségük a 
Praktiker Magyarországtól kapott költséghányad növelésére, és ha igen, akkor 
hány százalékos emelésre?   

 

 2. csapat (vállalaton belüli): CSR a vállalaton belül 
 
Hogyan lehet optimalizálni a CSR-t a Praktiker Magyarország telephelyein? 
Milyen intézkedéseket javasolnak? Milyen (százalékos) költséghányadra van 
szükségük ezekhez, a teljes CSR költségvetésből?  

 

 3. csapat (vállalaton belüli): a Praktiker Magyarország CSR-agytrösztje (think 
tank) 

 
Önök adják az impulzusokat a CSR továbbfejlesztéséhez a Praktiker 
Magyarországnál. Milyen intézkedéseket javasolnak az elkövetkező évre? 
Milyen (százalékos) költséghányadra van szükségük ezekhez, a teljes CSR 
költségvetésből? 

 

 4. csapat (vállalaton belüli): a Praktiker Magyarország menedzsmentje 
 

Fogalmazzanak meg 5 pozitív érvet és 5 kritikus pontot, ill. javítási javaslatot a 
vállalatuk eddigi CSR-tevékenységeire vonatkozóan. Készítsék elő az 
elkövetkező év CSR-tevékenységeinek (százalékos) költségvetési 
megoszlását.  

 
Először is kérje fel a 4. csapatot, hogy terjesszék a plénum elé a menedzsment 
ülésének eredményeit. Ezt követően, az 1 - 3. csapatok mutassák be javaslataikat a 
4. csapatnak. A prezentációk befejezése után a 4. csapat ossza ki a feladatokat és a 
rendelkezésre álló pénzt a vállalati CSR-csapatok részére  
 
 
További információk és források 
 
Praktiker Kft.  
HU - 1095 Budapest  
Mester u. 87.  
Telefon: 0049 (0) 1 476 -6232-600  
Fax: 0036 (0)1 476-6196 
E-mail: info@praktiker.hu 
http://www.praktiker.hu 

http://www.praktiker.hu/
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A legjobb gyakorlati példák a CSR 

alkalmazására 

7.3. Valorsul – Videó: CSR és a környezet  

 
Rövid összefoglalás: 
 
A ValorSul S.A. vállalatot 1994-ben magángazdasági és városi 
résztulajdonosok (Public Private Partnership / PPP) alapították. 2010 nyarán a 
vállalat összeolvadt a szomszédos vállalattal. Székhelye Sao João de Talhában 
található, és a létrejött hulladék típusától függő különböző létesítményekkel 
rendelkezik. A ValorSul vállalat feladata a Lisszabon északi részének és 
Nyugat-Portugália vonzáskörzetéhez tartozó 19 törvényhatósági területen 
keletkező 1 millió tonna települési hulladék kezelése. Ehhez a ValorSul egy 
integrált hulladékkezelő rendszert működtet: ez egy szemétégető művet, két 
szortírozó központot, egy anaerob lebontó üzemet, két hulladéklerakót, nyolc 
ökoközpontot és hét transzferállomást foglal magában. A vegyes háztartási 
szemét osztályába tartozó hulladékok ártalmatlanítására a ValorSul egy 
szemétégető művet üzemeltet, amely egyúttal villamosáramot is termel a városi 
háztartások számára. A többi hulladékot a ValorSul hulladéklerakó helyeken 
helyezi el. Valorsul továbbá figyelmet fordít az újrahasznosítható és a szerves 
hulladékok revitalizálására is.  Amellett, hogy a vállalat társadalmi felelősséget 
vállal (Corporate Social Responsibility / CSR) a fő üzletágában, a ValorSul 
renaturálási tevékenységet is végez iskolákkal együttműködve, valamint 
képzéseket is kezdeményez a környezettudatos életmód témájában.     
 
 
CSR a vállalaton belül  
 
A ValorSulnak, akárcsak a többi olyan vállalatnak, amely az integrált hulladékkezelés 
keretében szemétégető létesítményt üzemeltet, szüksége van számos érdekelt fél 
hozzájárulására és elfogadására. Ennek során helyi szinten általában fellép a 
„NIMBY“ szindróma. Ez azt jelenti, hogy „not in MY backyard / ne az ÉN hátsó 
udvaromban“. A közvélemény kétségekkel és fenntartásokkal fogadta az égetőmű 
építését, mivel ez volt az első ilyenfajta létesítmény Portugáliában. A vállalat ezért 
már a tervezési és az építési fázisokban is intenzív kommunikációs intézkedésekkel 
reagált a tiltakozásokra és az aggályokra, és igyekezett stratégiai partnerkapcsolatot 
kialakítani a vállalatokkal, a városi közigazgatással, és a helyi egyesületekkel. Egy 
átfogó és átlátható környezetvédelmi monitoring rendszer bevezetésével, valamint 
különböző társadalmi és képzési kezdeményezésekkel a ValorSulnak végül is 
sikerült megszereznie a közvélemény jóváhagyását („Licence to operate“ / működési 
engedélyt), és elérnie, hogy az emberek megbízható vállalatként tekintsenek rá.   
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A ValorSul egy 1994-es jogi rendelkezés alapján jött létre, amely egy több várost 
érintő rendszerrel szabályozta a lisszaboni nagytérségben keletkező települési 
hulladékok elhelyezését  A közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló 
vállalat azt a feladatot kapta, hogy a mennyiség és a minőség vonatkozásában is 
igazodjon a résztvevő városok igényeihez, biztosítsa a költségek ellenőrzését és a 
létesítmények hatékonyságát, valamint dolgozzon ki egy olyan hulladékkezelési 
vállalati politikát, amely a súlypontokat a hulladékok csökkentésére és 
újrahasznosítására helyezi. A ValorSul több létesítménye is rendelkezik a 
(környezetkezelési rendszerre vonatkozó) ISO 14001 és (a munkavédelmi 
menedzsment rendszeréről szóló) OSHAS 18001 szabványok szerinti 
tanúsítványokkal. 
 
A vállalat megalakulása óta a ValorSul kommunikációs politikája két területre irányul. 
A ValorSul az intézményi kommunikáció segítségével igyekszik elérni a célját, 
kiépíteni az elfogadást és a bizalmat, valamint erősíteni a róla alkotott pozitív képet. 
A szokásokat megváltoztató kommunikáció a hulladékok előállítására, mindenekelőtt 
a lakossági szelektív hulladékgyűjtésre, és az integrált hulladékkezelő rendszerre 
irányul.  
 
A CSR szempontoknak való megfelelés érdekében, a ValorSul egy átfogó monitoring 
programot működtet, amely mindkét fél, a vállalat és az érdekelt felek számára is 
biztosítja az információkat és az átláthatóságot. A monitoring külső intézményekkel 
együttműködve történik, és a következő területeket fogja át:  
 

A) Levegőminőség (IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento) 
B) Vízminőség és üledékek (Instituto Hidrográfico) 
C) Szárazföldi környezetbiológiai rendszerek és folyótorkolatok (Instituto de 

Oceanografia) 
D) Zajterhelés (dBLab) 
E) Közegészségügyi figyelőszolgálat (Instituto de Medicina Preventiva da 

Universidade de Lisboa), valamint  
F) A közeli lakosok viszonyulása (Centro de Investigação e de Intervenção 

Social) 
 
Ezen kívül, a ValorSul folyamatosan indít kommunikációs kampányokat a CSR 
értelmében, amelyek a szelektív hulladékgyűjtésre szólítják fel a lakosságot (lásd a 
következő példákat). Ezek kapcsán például, az üveges konténerekbe dobott 
bizonyos számú palack után a vállalat pénzadományokat nyújt szociális 
létesítmények számára.  
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Az iskolákkal való együttműködés során a ValorSul kidolgozott egy saját programot 
(„Ecovalor“), annak érdekében, hogy fejlessze a környezettudatos magatartást a 
gyermekek és a fiatalok körében További programjai a vállalatoknak szólnak, annak 
érdekében, hogy már a termékek gyártása során is figyeljenek például a hulladékok 
elkerülésére.  
 
A ValorSul környezetvédelmi CSR intézkedései közé tartozik például egy 
hulladéklerakóhely renaturalizálása, amely most városi parkként és a 
környezettudatos magatartásra oktató képzési helyként funkcionál.    
 
 
A filmben beszélő személyek szövegeinek átírása  
 
Fontos megjegyzés: Az interjúkat a CSR-filmhez 2010 májusában forgattuk le, 
röviddel a Valorsul és a szomszédos vállalat összevonása előtt  
 
 
Ana Loureiro 
A ValorSul S.A. kommunikációs igazgatója. 
 
Ana Loureironak hívnak, a VALORSUL kommunikációs igazgatója vagyok. 
Üdvözöljük annál a vállalatnál, amely a portugáliai Lisszabon nagyvárosban élő 1,2 
millió ember hulladékát kezeli. Minden begyűjtött hulladékot biztonságosan és 
szabályszerűen kezelünk. A VALORSUL egy magántulajdonban lévő nyilvános 
részvénytársaság, melynek az a küldetése, hogy a lehető legjobb módon kezelje a 
területünkön az emberek által létrehozott hulladékot. Megkíséreljük a 
fenntarthatóságot három talapzaton szemlélni. Az első talapzat a gazdaság, a 
második talapzat a környezet, a harmadik a társadalom. Valóban arra törekszünk, 
hogy az ember legyen a figyelmünk középpontjában. Ez nem csak az itt dolgozó 
munkatársakra, hanem a szomszédokra és a nagyközönség azon tagjaira is 
vonatkozik, akiknek gondját viseljük. 
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Az “Urbanparque” városi park szemlélteti többek között, hogy mi az a legjobb dolog, 
amelyet a környezet fejlesztéséért tehetünk.  Ez volt az első lerakóhely 
Portugáliában. 1996-ban zártuk be a lerakóhelyet és egy városi parkot építettünk. A 
közösség is sokat nyert ezzel. Volt egy hulladéklerakójuk, vagy egy ilyen jellegű 
vegyes területük. Most van egy zöld területekkel rendelkező terük, ahova 
ellátogathatnak gyerekeikkel és az összes eszközt használhatják. Nagyon jó hely a 
sétához, futáshoz és a játszáshoz. Tehát nagyon jó látogatást tenni erre a helyre. Az 
„Ecoparque” ökopark a legújabb park. Az „Urbanparque”-kal ellentétben ez nem egy 
régi hulladék lerakóhelyre épült. A park építése egy teljesen új ötleten alapul és 
példaként szeretnénk állítani az ország részére. A kertekben a fű alá fenékhamu 
komposztot helyezünk, amely a hulladékégetőből származik. A parkban található 
játékok újrahasznosított műanyagból készültek. A park egésze az újrahasznosított 
anyagok felhasználásának gondolatán alapul. Az emberek örülnek, mert egy jó park 
található az otthonuk közelében. Nagyon jó visszajelzést kaptunk a lakosságtól a 
parkokkal kapcsolatban. 
 
 
Luís Costa 
A ValorSul S.A. „Ecovalor“-Programjának munkatársa. 
 
Luís Costa a nevem, látogatókísérőként dolgozom a VALORSUL cégnél. Az általam 
vezetett látogatások az „Ecovalor” program részét képezik, amely az öt 
törvényhatósági terület iskoláival kötött partnerségen alapul, és célja a diákok 
újrahasznosítással kapcsolatos ismereteinek és a környezetvédelmi problémákkal 
kapcsolatos tudatosságának javítása. Megmutatjuk nekik a VALORSUL rendszerről, 
az összes létesítményünkről és a munkavégzésről készített filmet és beszélünk az 
újrahasznosítás témaköréről. Végezetül látogatást teszünk a létesítményben és 
bemutatjuk nekik az összes folyamatot. 
 
 
Ana Loureiro 
A ValorSul S.A. kommunikációs igazgatója. 
 
Az „Ecovalor” programot már kilenc éve működtetjük és segíteni próbálunk a 
városoknak, hogy minőségi programokat fejleszthessenek ki az iskolák részére. 
Jobb magatartást vált ki a diákokból, ha látják, hogy mi történik, mert akkor el is 
hiszik. Ezért nagyon fontos elhozni ide őket és megmutatni nekik a 
létesítményeinket. 
 
 
Luís Costa 
A ValorSul S.A. „Ecovalor“-Programjának munkatársa. 
 
Az üzemlátogatások vezetésekor többek között az jelent számomra nagyszerű 
érzést, hogy látom azt, hogy a diákok tanulnak ebből valamit. Sokkal jobban átlátják 
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a folyamatot, ezért otthon és az iskolában is sokkal jobban tudják megvalósítani a 
szelektív hulladékgyűjtést. Tehát üzenetünk fő célkitűzéseit át tudjuk adni nekik. 
 
 
Ana Loureiro 
A ValorSul S.A. kommunikációs igazgatója. 
 
Más országokhoz hasonlóan nekünk is meg kell küzdenünk a jelentős gazdasági 
válsággal. Nem áll rendelkezésünkre korlátlanul elkölthető költségvetés és ezért 
természetesen döntést kell hoznunk, hogy mire fordítsuk forrásainkat. Próbálunk 
legjobb tudásunk szerint, már amennyire ki tudjuk értékelni, olyan projektekre adni 
pénzt, amelyek a leginkább megérik. Továbbá lakossági kampányaink is vannak. A 
mostani kampány üzenete az, hogy a sárga konténerbe helyesen elhelyezett 20 
palackonként 2,5 centet adományozunk a szociális gondozás céljaira. Három év 
alatt, több mint 140.000 eurót adományoztunk, ez egy nagyon nagy összeg, amivel 
azokat támogattuk, akiknek valóban szükségük van rá.  Lehetőségünk van arra, 
hogy pénzügyi segítséget nyújtsunk szervezeteknek. Olyan felnőtteket és gyerekeket 
gondoznak, akik valamilyen mentális betegségben szenvednek és ez a pénzügyi 
segítség lehetővé teszi a társaság részére, hogy olyan betegeknek is nyújthasson 
pszichiátriai kezelést, akik ezt nem engedhetnék meg maguknak. Ezért bír ez nagy 
jelentőséggel. Nagyon jó együttműködés ez a környezet és a CSR között, 
számunkra pedig nagyon jó kampányt jelent, ezért biztos vagyok benne, hogy több 
éven keresztül folytatni fogjuk. 
 
 
Emília de Figueiredo 
Loures város városházának tanácsosa. 

 
Emília de Figueiredo a nevem. Loures város városházát képviselem. A közigazgatási 
egység társadalmi-gazdasági fejlődéséért felelős tanácsos vagyok, akinek jelenleg a 
társadalmi felelősségvállalás stratégiai fejlesztése tartozik a felelősségi körébe. 
Jelenleg egy olyan projekt miatt vagyunk itt, amelyet Loures Közigazgatási Egység 
és a CECOA dolgoz ki. Feladatunk az volt, hogy beazonosítsuk azt a vállalatot, 
amely már kidolgozta a helyes társadalmi felelősségvállalás gyakorlatát. Loures 
Közigazgatási Egység a VALORSUL egyik részvényeseként úgy döntött, hogy a 
VALORSUL céget javasolja erre a projektre, mivel a vállalat már bizonyított a 
szociális felelősségvállalás terén a fogyatékkal élőknek nyújtott segítség kapcsán. 
 
 
Ana Loureiro 
A ValorSul S.A. kommunikációs igazgatója. 
 
A vállalatok javulást el és számos bevételt érhetnek el, ha befektetnek a CSR-be. 
Nagyon büszkék vagyunk tetteinkre, mert úgy véljük, hogy jót cselekszünk nem 
pusztán a közösség, hanem saját magunk részére is. 
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Luís Costa 
A ValorSul S.A. „Ecovalor“-Programjának munkatársa. 

 
Nagyon jó hallani és látni, hogy a VALORSUL sokkal többet tesz fő céljánál, azaz a 
hulladékkezelésnél.  Hiszek abban, hogy minden vállalat rendelkezik társadalmi 
felelősséggel. 
 
 
7,4. feladat (hozzávetőlegesen  45 perc)  
 
A film a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) megvalósulását mutatja be a 
környezetvédelem területén. Ennek során világossá válik, hogy a vállalatok és a 
lakosság egyaránt hozzá tudnak járulni a környezetünk iránti nagyobb 
felelősségvállaláshoz. A résztvevőkkel vitassa meg többek között a következő 
kérdéseket:  
 

 Összességében hogyan értékeli a CSR-t a ValorSul cégnél?   

 Hogyan értékeli a ValorSul példája alapján a törvényi szabályozásokkal 
szembeni igényeket és az önkéntesség követelményét a CSR területén? 

 Ha a ValorSul cégnél megjelenne egy pályázati kiírás CSR-megbízotti állásra, 
akkor Ön pályázna-e, és miért?  

 Ha Ön lakást keresne Lisszabon körzetében, akkor hogyan mesélne a 
barátainak a vállalat szomszédságában lévő kedvező ajánlatról?    

 Ön személyesen hogyan szervezi meg a hulladékeltakarítást, és min tudna 
javítani a jövőben?   

 
 
Szakértelmet elmélyítő csapatmunka 
 
Kérje fel a résztvevőket, hogy készítsenek elő egy szerkesztőségi értekezletet egy 
lisszaboni napilapnál. Az újság egy külön mellékletet tervez a hulladékelhelyezés 
témájában. A résztvevők kétszemélyes csoportokban készítsenek egy interjúvázlatot. 
A vázlat legalább 5 olyan kérdést tartalmazzon, amelyet Ön újságíróként fel szeretne 
tenni a ValorSul menedzsmentjével való találkozás során. Ezen kívül, a csapatok 
határozzák meg, hogy mely szervezetekkel és kapcsolattartó személyekkel 
szeretnének további interjúkat készíteni.   
 
A 30 perc leteltével a csapatok mutassák be a szerkesztőségi ülésen a ValorSulnak 
feltenni szándékozott kérdéseiket, és a vállalat érdekelt feleinek listáját A csapatok 
egyeztessenek az összes szerkesztőségi munkatárssal, és egy flipchart papírra 
strukturáltan írják fel a legfontosabb kérdéseket és a kapcsolattartó személyeket.   
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További információk és források 
 
Valorsul S.A. 
Plataforma Ribeirinha da CP 
Estação de Mercadorias da Bobadela 
PT 2696-801 S.João da Talha 
Telefon: 00351 (0)21 953 59 00 
Fax: 00351 (0)21 953 59 35 
E-mail: valorsul@valorsul.pt 
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7.4. Pritchard Englefield – Videó: CSR a vállalaton belül 

 
Rövid összefoglalás: 
 
A Pritchard Englefield vállalatot 1848-ban alapították, és a székhelye „London 
City“ (Nagy-Britannia). A vállalat 21 partnerrel rendelkezik és körülbelül 85 
alkalmazottat foglalkoztat. A Pritchard Englefield jó hírnevet szerzett a 
határokon átívelő munkájáért. Az iroda számos ügyfele külföldről érkezett, 
főképp Európa francia- és németajkú országaiból. A Pritchard Englefield arra 
bátorítja személyzete minden tagját, hogy vegyenek részt olyan közösségi 
projektekben, amelyek kiaknázhatják szakképzettségüket, szenvedélyüket és 
érdeklődési körüket.   
 
 
CSR a vállalaton belül 
 
A Pritchard Englefield tagja a City of London (londoni belváros) 
jogásztársadalmának, amely lehetővé teszi, hogy hivatalosan is hozzájárulhassanak 
számtalan pro bono projekthez. A Pritchard Englefield már régóta szponzorálja a 
Német Filmek Angliai Fesztiválját. Egyéni szinten a Pritchard Englefield vállalati és 
társadalmi felelősségvállalása (CSR) és a közösségi munkája ugyanolyan sokszínű, 
mint munkaereje. A vállalat ügyvédi irodájának igazgatója, Stuart McInnes 2006 
júniusában megkapta a Brit Birodalom Érdemrendjét a London belvárosában a 
DARE (Drug Abuse Resistance Education - Oktatás a kábítószer-fogyasztás ellen) 
programban végzett munkájáért. A csapat többi tagja is részt vesz jótékonysági és 
önkéntes szervezetek munkájában pl. az International Justice Mission, a Redbridge 
Night Shelter, a German Welfare Council, a Great Ormond Street Hospital és az Age 
UK szervezeteknél valamint a Hackney Community College-nél.  Helyileg a Pritchard 
Englefield a Brockham Badgers 13 év alattiak labdarúgócsapatának 
szponzorálásával vesz részt az alulról szerveződő sportokban.  A vállalat legutóbb a 
fiú- és lánycsapatok regionális labdarúgó tornáját szponzorálta, amelyre a 2 nap alatt 
több mint 8000 látogató látogatott el.  A Pritchard Englefield mostanában alakította át 
CSR tevékenységeit egy CSR-bizottságot létrehozva a vállalaton belül. Ebbe a 
bizottságba a vállalat minden egyes részlegéből egy tagot jelölnek ki. 
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A filmben beszélő személyek szövegeinek átírása  
  
Sebastian Oehlert 
A Pritchard Englefield partnere. 
 
Sebatian Oehlert a nevem. Németországból származom, de már 15 éve Londonban 
élek és dolgozom. A Pritchard Englefield partnere vagyok, angol és német jogból is 
egyaránt rendelkezem képesítéssel. 
 

A Pritchard Englefield ügyvédi iroda székhelye London belvárosában található. A 
német és a francia nyelvterületen is elismerik a munkánkat. Elsősorban vállalati és 
kereskedelmi ügyekkel foglalkozunk, de a jog minden területén tudunk 
szolgáltatásokat nyújtani ügyfeleink részére. Csapatunk számos tagja egyénileg 
kezdeményez és vállal bizonyos CSR-típusú tevékenységeket. 
 

 

David Glass 
A Pritchard Englefield partnere. 
 

David Glass a nevem. A londoni Pritchard Englefield ügyvédi iroda partnere vagyok. 
2000 óta vagyok a Hackney Community College igazgatótanácsának tagja. A 
főiskolán pro bono alapon végzem a munkát és ebből a szempontból a Pritchard 
Englefield teljesíti saját vállalati társadalmi felelősségvállalását, mert lehetővé teszi 
számomra, hogy az iroda munkaideje alatt is ellássam tisztemet. 

 

 
Colin Arthur 
A Hackney Community College igazgatótanácsának tisztviselője 
 
David felszólal a vitafórumon és jogi szempontból fejti ki a véleményeit, és ez nagyon 
hasznos és nagyon sokat segít. Az igazgatótanács teljes testülete egy csapatként 
dolgozik, és David nagyon is szerves részét képezi ennek a csapatnak. 
Rendszeresen folytatunk párbeszédeket, hogy tanácsot kérjünk egymástól egyéb 
munkaterületekkel kapcsolatban. Nagyon fontos egy olyan szervezet részére, mint ez 

a főiskola, amely maga is egy jótékonysági intézmény, hogy az igazgatótanácsának 

tagjai ilyen széleskörű szakértelemmel és tapasztalatokkal rendelkeznek. 

 
 

David Glass 
A Pritchard Englefield partnere. 

 
A Hackney Community College egy erősen multikulturális főiskola, ahol számtalan 
nyelv és kultúra találkozik. A Hackney Community College egyik célja ezért az, hogy 
az oktatás segítségével integrálja a különböző közösségeket. Azáltal, hogy részt 
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vehetek a főiskola életében, sokkal bővebb ismeretekkel rendelkezek arról, hogy 
miről is szól a felsőoktatás. 

 
 

Stuart McInnes 
A Pritchard Englefield iroda vezetője. 

 
Stuart McInnes a nevem. A Pritchard Englefield ügyvédi iroda vezetője vagyok. 
London belvárosában számtalan jótékonysági szervezet munkájában veszek részt. 
 
A DARE jótékonysági szervezetet 1983-ban hozták létre. Arra törekszik, hogy 
képzést nyújtson a gyermekeknek a személyes jogaikról az olyan ügyekben, mint 
például a kábítószerfogyasztás vagy az erőszak. A Steering Group elnökeként azt a 
tisztet töltöm be, hogy finanszírozási forrásokat találjak a szervezet 
tevékenységeihez. Nagyon örülök ennek, mert véleményem szerint ilyen módon az 
üzleti közösség sokféleképpen léphet kapcsolatba a helyi közösséggel. Kifejezetten 
élvezem és nagy örömöt jelent számomra, hogy ötvözhetem ezt a két különböző 
tevékenységet. 
 
 
Sebastian Oehlert 
A Pritchard Englefield partnere. 
 

A múltban véletlenszerűen támogattuk az egyik vagy másik kezdeményezést, 
azonban egy sokkal koherensebb megközelítést szerettünk volna, többek között ez 
volt az egyik oka annak, hogy saját CSR testületet állítottunk fel. 
 

 

Katherine Goatly 
Ügyvédbojtár a Pritchard Englefield cégnél. 
 

Katherine Goatly a nevem. Ügyvédbojtár vagyok a Pritchard Englefield cégnél. Aktív 
tagja vagyok a CSR-bizottságnak. A CSR-bizottság havonta vagy kéthavonta 
ülésezik, áttekinti az általunk eddig elvégzetteket, továbbá előre tekint és 
megvizsgálja azokat az új kezdeményezéseket, amelyekben esetleg részt kívánunk 
venni. A munkatársak ezt követően megbeszélik ezeket a lehetőségeket és 
remélhetőleg döntést hoznak. Tehát, ha rendelkezünk egy bizottsággal, ahol 
mindenki szavaz, akkor sokkal reprezentatívabb képet nyerünk arról, hogy a 
szervezet munkatársai valójában mit éreznek és mit kívánnak tenni az adott 
helyzetben. 
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Sebastian Oehlert 
A Pritchard Englefield partnere. 

 
Most egy sokkal fókuszáltabb megközelítéssel rendelkezünk. Időszerű 
környezetvédelmi irányelvvel is rendelkezünk. Újrahasznosítjuk a papírt, úgy vélem 
azonban, hogy a cégen belül ez azt a fő előnyt hordozza megában, hogy jobban 
együttműködünk egymással és jobb a hangulat a csapaton belül. 
 

 

Katherine Goatly 
Ügyvédbojtár a Pritchard Englefield cégnél. 

 
Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Ha új munkahelyet keresnék, akkor többek 
között arra is figyelnék, hogy az adott cég részt vesz-e bármilyen CSR-hez fűződő 
tevékenységben. 
 
 
David Glass 
A Pritchard Englefield partnere. 

 
Úgy is mondhatnám, hogy a CSR ügyvédként nagyon fontos a szakmai 
fejlődésemhez, egyénként pedig a személyiségfejlődésemhez. 
 

 

Stuart McInnes 
A Pritchard Englefield iroda vezetője. 
 

Azt szeretném elmondani, hogy nagyon lényeges a sokszínűség üzleti környezetben  
történő felhasználása és ez egy olyan ügy, amelyet lelkesen népszerűsítek és 
amelyet irodavezetőként előre kívánok mozdítani.  

 

 
Sebastian Oehlert 
A Pritchard Englefield partnere. 

 
A CSR nem tudja megoldani a világ minden kínszenvedését, de valószínűleg egy 
kicsit kevésbé boldogtalan hellyé teszi a világot. 
 
 
7,4. feladat (hozzávetőlegesen 30 perc)  
  
A film a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) gyakorlati alkalmazását mutatja 
be a közösségben.  Mivel a munkatársak akár munkaidejük alatt is részt vehetnek a 
közügyekben, a vállalat sokféle társadalmi jelentőségű feladatot teljesít. A 
résztvevőkkel vitassa meg többek között a következő kérdéseket:    
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 Összességében hogyan értékeli a CSR-t a Pritchard Englefield cégnél?   

 Milyen gazdasági hasznot érhet el a Pritchard Englefield a CSR-
tevékenységekkel?  

 Hogyan lehetne fejleszteni a CSR-t a Pritchard Englefield vállalatnál az 
elkövetkező 5 évben?   

 
 
Szakértelmet elmélyítő csapatmunka 
 
A résztvevőkből alakítsa ki a Pritchard Englefield ügyvédi iroda csapatait. A 
csapatokat rendelje hozzá a vállalat tényleges üzletágaihoz az alábbiak szerint:  
 

 A) csapat: bankügyek és pénzgazdálkodás 

 B) csapat: ingatlangazdálkodás 

 C) csapat: technológiai, médiai és telekommunikációs vállalkozások 

 D) csapat: szállítás és logisztika 
 
A csapatok tagjai beszélgessenek 15 percig azokról a vállalati önkéntességgel 
(Corporate Volunteering) kapcsolatos ötleteikről, amelyeket ügyvédként meg akarnak 
valósítani a saját üzleti területükön.   
 
A csapatok ezután mutassák be ötleteiket a plénum előtt, amely az iroda CSR-
bizottságát jeleníti meg. A bizottságot kérje fel az ötletek megvalósíthatóságának és 
a vállalat és a közösség számára gyakorolt kölcsönös előnyeik (win-win helyzetek) 
megvitatására.  
 
 
További információk és források 
 
Pritchard Englefield Solicitors  
14 New Street  
UK London  
EC2M 4HE   
Telefon: 0044 (0)20 7972 9720  
Fax: 0044 (0)20 7972 9722  
http://www.pe-legal.com 
 

http://www.pe-legal.com/
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7.5. Esettanulmány: Baufritz  

 
Rövid összefoglalás 

A Baufritz GmbH & Co. KG családi vállalkozást 1896-ban alapították Erkheim 
városában (Németország), és jelenleg is itt van a székhelye. A 240 
alkalmazottat foglalkoztató és a több mint 50 millió euró éves forgalmat 
bonyolító faházépítő vállalat holisztikus megközelítés alapján számos EU-
országban és Oroszországban tervez és épít házakat, irodákat és kereskedelmi 
ingatlanokat. A famegmunkálás a vállalat több mint száz éves hagyománya. Ez 
garantálja a természetes, egészséges és tartós termékeket. Ugyanakkor a 
vállalat elkötelezte magát a biodiverzitás és a természeti erőforrások 
megőrzése mellett.  A felelősségteljes vállalati filozófiájával (vállalati társadalmi 
felelősségvállalás / CSR) a Baufritz az egészséges életet és munkát, valamint a 
környezetvédelmet helyezi az innováció középpontjába. 

 
Hogyan nyilvánítja ki a vállalat a társadalmi felelősségvállalását? 
 
A) CSR mint holisztikus fogalom 
 
Termékek és fő üzletág: A Baufritz minden részlege környezetgazdálkodást használ, 
és EMAS III tanúsítvánnyal rendelkezik. Továbbá, a vállalat a menedzsment-
rendszerébe integrálja az egészségvédelmet, a munkavédelmet és a társadalmi 
ügyeket is.  
 
A Baufritz kizárólag Erkheim-ban végzi a termelést, és fapaneleket épít. A 
természetes ciklus szerint termelve a fa bőségesen rendelkezésre áll, és fenntartható 
erdőgazdálkodást jelent. A Baufritz a környezetvédelmet egyenértékű vállalati 
célkitűzésnek tekinti. A célkitűzés az, hogy a fát a lehető legtöbb alkalommal egyedüli 
anyagként használják fel. Amennyiben ez nem lehetséges, a Baufritz környezetbarát 
alternatív anyagokat használ. 
 
B) CSR az alkalmazottak között  
 
Alkalmazottak: Annak érdekében, hogy a lehető legegészségesebb munkahelyi 
körülményeket biztosítsa az alkalmazottai számra a Baufritz műszakilag kivitelezhető 
és gazdaságilag jelentőségteljes lépéseket foganatosít. A vállalat minden 
részlegében átfogó képzéseket biztosít, amelyeknek az a célja, hogy tartósan 
javítson az alkalmazottak egészségén. Az alkalmazottak nagy méretű teraszokra 
ülhetnek ki laptopjaikkal, és szabadtéren dolgozhatnak. Az ergonomikus székek, a 

http://de.wikipedia.org/wiki/Holztafelbau
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nagy méretű íróasztalok és a lábtartók segítenek csökkenteni az izmokat és az 
ízületeket érő terhelést. Az összes alkalmazott részére rendelkezésére álló testlazító 
masszázs a jó egészséget ösztönző speciális lehetőség.  A külön erre a célra 
kialakított motivációs helyiségben hetente két alkalommal végez hátmasszázst egy 
speciálisan képzett masszázsterapeuta. 
 
C) A környezeti kérdésekhez és az ötletmenedzsmenthez kapcsolódó CSR 
 

Környezetbarát termék: A "TELJES ÉRTÉKÛ" Baufritz vállalat jelentõsen 
hozzájárul a fenntartható fejlõdéshez, mert az ilyen típusú épületek és életmód az 
anyagok és az erõforrások kihasználása tekintetében környezetbarátnak számítanak. 
Annak érdekében, hogy minden egyes alkalmazott aktívan részt vegyen a 
környezetvédelemben, a környezetvédelem témaköre a vállalat javaslati tervének 
szerves részévé vált.  1990-tõl a Baufritz mind a 12 vállalati részlegében ún. 
"agytröszt" (think-tank) központokat hozott létre. Ezeket arra használják, hogy 
havonta legalább egy alkalommal ökológiai és minõséggel kapcsolatos javaslatokat 
tárgyaljanak meg.  Néhány alkalmat közvetlenül a vezetõség moderál, más 
alkalmakat pedig az egyes részlegek vezetõi. Az "agytröszt" központoknak 
köszönhetõen döntések születnek, és gyorsan alkalmazzák az új ötleteket a 
vállalaton belül, ezért ezek a folyamatos továbbfejlesztés forrásává váltak. 
 
Környezetvédelmi átláthatóság: A vállalat átláthatóvá teszi a közvetlen és 
közvetett környezeti hatásokat, mert közzéteszi a mûködési számadatokat, az 
ökológia célkitûzéseket, az elõrelépéseket és azokat a gyenge pontokat, amelyek 
helyesbítésén továbbra is dolgoznak.  
 
Egészséges életmód: A Baufritz következetesen elkerüli a fatartósítók használatát a 
megújuló nyersanyagok javára. A Baufritz az összes építkezési területen 
folyamatosan monitorozza a veszélyes anyagokat. A vállalat minden épületre 
védõeszközöket telepít az egészségre ártalmas mobiltelefon-hálózatok által okozott 
hatások elkerülése érdekében.  
 
 
Milyen indítékból követi a vállalat a CSR-t? Hogyan származik előnye a 
vállalatnak a CSR-tevékenységekből? 
 
Beszállítók és üzleti partnerek: A Baufritz a környezetvédelem témakörét a 
beszállítóival és az üzleti partnereivel fennálló kapcsolat javítására és 
megerõsítésére használja.  Ennek kedvezõ hatása van a termékek minõségére. 
Továbbá, a Baufritz megnöveli az átláthatóságot és a hitelességet, és termékeinek 
kiemelkedõ minõségét külsõ tanúsítványokkal igazolja a magas igényeket támasztó 
megrendelõi számára.  
 
Alkalmazottak: A Baufritz alkalmazottak kifejezetten elégedettek a munkahelyükkel, 
és magasan motiváltak. Ezt a vállalaton belüli nagyon alacsony fluktuáció is tükrözi. 
Továbbá, a Baufritz megõrzi az alkalmazottak know-how-ját a vállalaton belül. Az 
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alkalmazottak azonosulnak a célkitûzésekkel, termékekkel és vállalati értékekkel. A 
vállalat részének tartják magukat, és megteszik a megfelelõ erõfeszítéseket a 
teljesítmény és a folyamatok javítása érdekében. Számos tartós fejlesztés az 
alkalmazottak javaslatai alapján valósult meg. A Baufritz azt szeretné, hogy a 
munkaerõ egésze számára tudatosuljon, hogy a hosszú távú vásárlói és alkalmazotti 
elégedettséghez szükség van a minõségre és a környezetvédelemre.  
 
Értéklánc:  A felsõfokú ökológiai és biológiai minõségû építéstechnológia a 
legalacsonyabb energiafogyasztást garantálja a Baufritz épületek számára. Továbbá, 
a vállalat termékjavaslatokat is rendelkezésre bocsájt a "csináld magad" 
projektekhez, amelynek az a kifejezett célja, hogy a fogyasztói magatartást az 
alacsony kibocsátás és a környezetvédelmileg kompatibilis termékek irányába 
mozdítsa el. A Baufritz által az alvállalkozók számára rendelkezésre bocsájtott 
termékspecifikációkat alacsony emissziós termékek jellemzik, amelyek nem károsak 
az egészségre. 
 

Megrendelõk: A magas szintû átláthatóságnak és hitelességnek köszönhetõen a 
megrendelõk bíznak a vállalatban, ami kulcsfontosságú kiválasztási követelmény az 
építési vállalat számára, mert egy ház építése magas befektetésekkel jár. A Baufritz 
házak a megépítésüket követõen a forrásmegtakarító technológiának köszönhetõen 
hosszú távú megtakarítást tesznek lehetõvé a megrendelõk számára.  Ezen kívül a 
megrendelõk szívesen veszik igénybe a Baufritz további szolgáltatásait, mint például 
a káros anyagok mérése az ingatlanokban, bútorokban, kárpitokban és egyéb 
forrásokban.  
 
Díjak és jutalmak: 2009-ben a Baufritz elnyerte a német szövetségi kancellár, Angela 
Merkel védnöksége alatt álló "Német fenntarthatósági díjat". Ez a díj a Baufritz 
vállalatot a legfenntarthatóbb német vállalatként ismeri el. 
 
Továbbá, 2008-ban a vállalat megkapta a legcsaládbarátabb német középvállalkozás 
címet az akkori német szövetségi családügyi minisztertõl.   
 
 
Hogyan származik előnye az érdekelt feleknek a CSR-tevékenységekből? 
 
A környezetvédelmileg és egészségügyileg tudatos vásárlók az ingatlanukban 
kiemelkedõ minõségre és egészséges életkörnyezetre számíthatnak, megfizethetõ 
áron. Hosszú távon a megrendelõk költségeket takarítanak meg az energiatakarékos 
tervezésnek köszönhetõen, mert kevesebb energiaforrásra van szükség. Mindezek 
mellett csökkentik a CO2-kibocsátást (CO2-pozitív ház). Az ingatlanok lehetséges 
régebbi szennyezõ forrásainak a vizsgálata kezdettõl fogva egészséges életteret 
biztosít. Továbbá, a társadalom egészében elõnyhöz jut a Baufritz által tervezett 
házak megépítéséhez és használatához kapcsolódó környezeti szempontoknak 
köszönhetõen. Az ökológiai összpontosítású építéssel és életmóddal, valamint a 
holisztikus CSR-fogalommal a Baufritz a saját iparágán belül is ösztönzi annak 
tudatosítását, hogy a fenntartható vállalat fogalma a nyereségességgel társul.  
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7.5 feladat. (hozzávetőlegesen 60 perc) 

"A legjobb ötletek az "agytrösztöknek" köszönhetõk. Az a személy, aki a helyszínen 
problémába ütközik, és megoldást javasol, azonnal megkapja a lehetõséget, hogy 
alkalmazza azt. A változtatások esetén gyakran a személyes hajtóerõ a legjobb 
motiváció. Az a fontos, hogy a problémákat ott oldjuk meg, ahol felmerülnek." 

Dagmar Fritz, a Baufritz adminisztratív igazgatója 
 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy alakítsanak legalább két, 5-8 személyből álló 
csoportot. Az elkövetkező 45 percben a csapatokat kérje fel egy "agytröszt" 
tevékenységre a Baufritz vállalaton belül. Az "agytröszt" csoportok összehívására 
azért kerül sor, hogy előkészítsék a Baufritz CSR-jelentését.  
 
Először kérje meg az "agytröszt" csoportokat, hogy határozzanak meg egy részleget 
az egyes résztvevők számára. Az elkövetkező ötletgyűjtés során a csapatokat kérje 
meg, hogy hozzák létre a következő prezentációs pontokat:  
 

1.) Milyen információkat szeretnének megszerezni az egyes részlegek a CSR-
jelentés összeállításához? 

2.) Milyen célokat rendelnek az egyes részlegek a CSR-jelentéshez? 
3.) Mely érdekelt felek integrálhatók a CSR-jelentésbe, és hogyan?  
4.) Mit tesznek a részlegek a CSR-jelentésen keresztül történő 

kommunikáláshoz?  
 
Az "agytröszt" gyakorlat befejezéseként a csoportok bemutatják és megvitatják 
eredményeiket a plénumon. Mely csoport CSR-jelentésének van a legjobb esélye 
meggyőzni az építőipart?  
 
 
További információk és források 
 

CSR vállalat: Baufritz GmbH & Co. KG 
Ország: Németország 
Iparág: Építőipar: 
Fő üzletág: Lakossági építészet 
Cím: Alpenstraße 25, DE - 87746 Erkheim 
Telefon: +49 8336 900-0 
www / email: http://www.baufritz.com / info@baufritz.com  
Kapcsolat: Karlheinz Müller 
Beosztás: Környezetmenedzser és épületbiológus 
Alkalmazottak száma: 240  

 

http://www.baufritz.com/
mailto:info@baufritz.com
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A legjobb gyakorlati példák a CSR 

alkalmazására 

7.6. Esettanulmány: Gelpeixe 

 
Rövid összefoglalás.  

A Gelpeixe vállalat 1977-ben jött létre. A márkapolitikája a vásárlói bizalomra, a 
beszállítókkal szemben támasztott minőségi követelményekre és az NP EN ISO 
9001:2000 és NP EN ISO 22000:2005 szabványokra építve teszi piacvezetővé. A 
Gelpeixe székhelye Loures-ben, Portugáliában található, termelési kapacitása 
meghaladja a 20.000 m³-t. A Gelpeixe közepes méretű vállalat, amely 
fagyasztott élelmiszerekkel foglalkozik, és csúcsminőségű termékeiéről ismert. 
Az a célkitűzése, hogy teljesen lefedje az országos piacot, és a fenntartható 
növekedéssel kiépítse az európai terjeszkedés lehetőségét. A Gelpeixe 
vállalatot a Tarré család hozta létre és tette sikeres vállalattá. Napjainkban is 
családi struktúrával rendelkezik, és büszke arra, hogy az érdekelt felekkel való 
kapcsolata messze túlmegy a fő üzleti tevékenységén. Azon dolgozik, hogy 
növelje az ilyen kapcsolatok lényeges értékeinek tudatosítását és alkalmazását. 
Ez olyan értékeket érint, mint bizalom, lojalitás, szakmaiság és átláthatóság.   
 

 
Hogyan bizonyítja a vállalat társadalmi felelősségvállalását? 
 
A) CSR a fő üzleti tevékenységben 
 
A Gelpeixe sokkal többet tesz, mint a piaci és a vásárlói igények kielégítése. A 
Gelpeixe nagyobb értéket kínál a vásárlók számára. Ez az irányelv a vásárlói 
elégedettségre és a munkafolyamatok folyamatos javítására alapoz, amelynek 
köszönhetően növelhető a kínált termékek minősége és mennyisége. A Gelpeixe 
olyan terméket küld a piacra, amelyet a nyersanyag megérkezésétől az értékesítések 
utáni szolgáltatásig szigorúan ellenőriznek. A Gelpeixe felelősségérzete a vállalat 
minden tevékenységében egyaránt tetten érhető, a szponzori programoktól a 
környezet iránti tiszteleten keresztül a szigorú élelmiszerbiztonsági ellenőrzésekig.  
 
 
B) CSR a munkahelyen. 
 
A Gelpeixe a CSR belső dimenziójának fontosságát az alkalmazottak előléptetésével 
és a jobb üzleti ötletekért nyújtott díjakkal bizonyítja. A portugál KKV-k számos olyan 
társadalmi előnyt nyújtanak a több mint három éve náluk dolgozó legjobb 
alkalmazottaknak, mint például egészségbiztosítás, életbiztosítás és 
nyugdíjbiztosítás. A Gelpeixe az alkalmazottainak gyermekük születésekor születési 
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ajándékkosarat ajándékoz, valamint meleg italt és kenyeret nyújt díjmentesen a 
reggelihez és az ebédhez.  
 
A Gelpeixe a nemzeti egészségügyi rendszer jóváhagyásával protokollt hozott létre a 
helyi gyógyszertárakkal annak érdekében, hogy támogatást nyújtson az 
alkalmazottak számára a gyógyító orvoslás területén, amely minden vásárlásnál 10 
%-os kedvezményt biztosít, és ingyenes szállítást a vállalat telephelyére. Ezen kívül 
orvosi, fogászati és szemészeti klinikákon, valamint fodrász szalonokban és 
uszodákban is igénybe vehetők kedvezmények.  
 
 
C) CSR és közösségi részvétel 
 
A Gelpeixe protokollt hozott létre a "Fiatal kihívás" szervezettel annak érdekében, 
hogy segítse az alkohol- és drogproblémás háttérrel rendelkező alkalmazottak 
integrációját. 
 
 
Milyen indítékból követi a vállalat a CSR-t? Hogyan származik előnye a 
vállalatnak a CSR-tevékenységekből? 
 

A Gelpeixe rendelkezik a nemek közötti egyenlőség irányelvével, és ezt a szervezeti 
fejlesztések prioritásaként kezeli. A vállalat egyenlőségi és diszkriminációmentességi 
magatartási kódexszel rendelkezik, és bátorítja a nők és férfiak egyenlő részvételét 
az egész életen át tartó tanulásban. A KKV az alkalmazottak és a közreműködők 
bérezési irányelvét az "Egyenlő bérezés egyenlő munkáért vagy egyenlő értékért" 
alapelv szerint határozza meg, és a munka és a család összeegyeztetése érdekében 
rugalmas munkabeosztást kínál. A Gelpeixe továbbá diszkriminációmentes irányelvet 
is alkalmaz, amely tiltja a faji, életkori és vallási alapon történő megkülönböztetést, 
továbbá információkat ad a munkatársaknak és közreműködő feleknek a jogaikról és 
kötelezettségeikről az egyenlőség és diszkriminációmentesség szempontjából, 
valamint a szülési szabadságról és az apasági szabadságról.  
 
Díjak és jutalmak: 2009-ben a Gelpeixe az Exame magazinban közétett 
rangsorolásban megkapta a legjobb munkaadó KKV díjat. A Gelpeixe vállalatot az 
IAPMEI (A kis- és középvállalkozásokat és az innovációt támogató portugál intézet) 
2008-tól kiemelkedő KKV-ként minősíti. A Gelpeixe vállalat többször elnyerte az 
IAPMEI KKV-díjait és a KKV kiváló presztízs díjakat 1993 és 1999 között. Az 1992-
ben és 2007-ben Portugáliában szervezett WEFT - Nyugat-Európai Haltechnológiai 
Szervezet (West European Fish Technologists Association) találkozón a portugál 
kormány a vállalatot jelölte ki látogatási célpontként. A Gelpeixe 1991-ben megkapta 
a Loures-i Városháza vállalati érdemdíját. 
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Hogyan származik előnye az érdekelt feleknek a CSR-tevékenységekből? 
 

A Gelpeixe számára a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) a vállalati kultúra 
része. Az érdekelt feleknek előnyük származik a CSR-tevékenységekből, mert ezek 
a gyakorlatok előnyöket jelentenek, és a következő pozitív hatásokhoz vezetnek:  
 

- annak a képessége, hogy motiválják és megtartsák a legjobban képesített 
munkavállalóknak tekintett tehetségeket a vállalaton belül 

- nagyobb alkalmazotti rugalmasság 
- nagyobb termelékenység, amelyet az alkalmazottak szakképesítésének 

fejlesztése tesz lehetővé 
- jobb eredmények, mert a CSR hozzájárul a vállalatok melletti elkötelezettségi 

szint, valamint az értékesítések és a piaci részesedés növekedéséhez, és az 
erőforrások optimalizálásának köszönhetően elősegíti a konfliktusok és a 
költségek csökkenését 

- jobb vállalati imázs, hírnév és hitelesség, amely növekvő vonzerőt jelent a 
befektetők számára, és nagyobb szintű piaci lehetőségeket az érdekelt 
felekkel való jobb viszonynak köszönhetően.   

 
 
További információk és források 
 

CSR vállalat: Gelpeixe – Alimentos Congelados, S. A. 
Ország: Portugália 
Iparág: Fagyasztott élelmiszerek gyártása és kereskedelme  
Fő üzletág: A mélyfagyasztott élelmiszerek átalakítása ás kereskedelme 
Cím: Quinta do Loureiro, Sete Casas, Apartado 42, PT 2671 – 901 Loures  
Telefon: +351 21 984 84 00 
www / email: www.gelpeixe.pt  / emiliaaguiar@gelpeixe.pt  
Kapcsolat: Emília Aguiar 
Beosztás: HR igazgató 
Az alkalmazottak száma: 143 
 

http://www.gelpeixe.pt/


                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

A legjobb gyakorlati példák a CSR 

alkalmazására 

7.7. Esettanulmány: InnoDämm  

 
Rövid összefoglalás 

Az InnoDämm Vertriebsgesellschaft für innovative Dämmstoffe mbH 1999 óta 
értékesít kiemelkedő minőségű ökológiai szigeteléseket és levegőzáras 
rendszereket. Ebből a célból a vállalat 15 alkalmazottja Paderbornban 
(Németország) nemzetközi szinten működik együtt válogatott beszállítókkal, 
mesteremberekkel és tanácsadókkal. Az InnoDämm bemutatja vásárlóinak a 
szigetelőanyagok költséghatékony használatát a régi, új, kereskedelmi és ipari 
épületeknél. A vállalat ökológiai építkezést és felújítást végez, amelynek során 
az építési folyamatot technikai, ökológiai és gazdasági szempontok szerint 
optimalizálja. Az épületek használói ennek eredményeként élvezhetik a 
megnövekedett komfort és alacsonyabb költségek előnyeit, és a 
klímavédelemhez is hozzájárulnak. A vállalati társadalmi felelősségvállalás 
(CSR) részét képezi az InnoDämm fő üzleti tevékenységének, és meghaladja a 
termékirányelveket. 

 
Hogyan nyilvánítja ki a vállalat társadalmi felelősségvállalását? 
 
A) A termék-irányelvekhez és a környezethez kapcsolódó CSR  
 

Fõ üzletág: Az InnoDämm ökológiai és költséghatékony épületszigetelést kínál. Ez a 
vásárlók és az épületeket használók számára fűtésköltség megtakarítást tesz 
lehetõvé, miközben CO2-kibocsátásaikat is csökkenthetik.  

Környezeti tudatosság A www.einsparkraftwerk.com oldalon (kérjük, az Internet 
Explorer böngészõt használja), a vállalat semleges közösségi platformot kínál azok 
számára, akik le szeretnék ellenőrizni, hogy milyen fűtésszámla megtakarítási 
lehetõségeik vannak. Az oldalon a rendszer nem csak a költségmegtakarítást, 
hanem a CO2-kibocsátást is kiszámolja.  

 
B) Az alkalmazottakhoz és a társadalomhoz kapcsolódó CSR 

Kommunikációs és bizalmi kultúra Az InnoDämm vállalatnál az alkalmazottak 
nyíltan elmondják, ha hibáznak. A hibák tulajdonképpen "kívánatosak", mert 
elõsegítik a vállalat további fejlõdését. Ennek az alapja a csapatorientált vállalati 
kultúra és az alkalmazottakba vetett bizalom.  
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Segítség azoknak a csoportoknak, amelyek nagyobb kihívásokkal néznek 
szembe a munkaerőpiacon: A kereskedelmi vállalatoknál tapasztalható megszokott 
tendenciával ellentétben, az InnoDämm alkalmazottak egyharmada 50 év feletti, és 
közel fele bevándorló hátterû.  

Elkötelezettség a hátrányos helyzetű fiatalok mellett: Az InnoDämm 2 hónapos 
továbbképzést hozott létre, amelynek során megszerezhetõ a "szigeteléstechnológiai 
képesítés szakemberek számára" képesítés (célcsoport:  iparosok). Ez a képzési 
tanfolyam azon hátrányos helyzetû fiatalok számára is elérhetõ, akiknek nehézséget 
jelent munkahelyet találni az általános munkaerőpiacon. 

 
Milyen indítékból követi a vállalat a CSR-t? Hogyan származik előnye a 
vállalatnak a CSR-tevékenységekből? 
 

Termékirányelvek: Az InnoDämm kitűnik a többi kivitelező közül ökológiai, viszont 
mégis megfizethető árú termékeivel és szolgáltatásaival. Ezzel a vállalat olyan 
célcsoportot szólít meg, amelynek fontos az ökológiai és egészséges életkörnyezet. 
 
Alkalmazottak: Az InnoDämm vállalatnál tapasztalható nyitott kommunikációs 
kultúra és bizalom lehetővé teszi a hibák gyors azonosítását, mert az alkalmazottak 
azonnal jelentik azokat. Ez lehetővé teszi a megoldások gyors megtalálását, és a 
tanulást a hibákból. Ennek eredményeképpen a vállalat és a minőség folyamatosan 
továbbfejlődik. Az alkalmazottak bevonása a döntésekbe és megoldásokba a 
vállalaton belül nagyobb munkavállalói motivációhoz és elégedettséghez vezet, és 
következésképpen növeli a vállalat értékét.  
 
A sokszínűség kezelésének területén belül az InnoDämm az ötvenen felüli generáció 
gazdag tapasztalatára, valamint a bevándorló hátterű alkalmazottak kreativitására és 
improvizációs készségeire alapoz, akik az építési területen képesek még az előre 
nem látható problémákra is megoldásokat találni.  
 
Az ökológiai szigetelőanyagok iránti egyre nagyobb igény teljesítéséhez több 
szakemberre van szükség. A vállalat tapasztalatára alapozva a kimagasló 
szolgáltatási minőség eléréséhez 2 hónapos intenzív képzés ideálisnak bizonyul, 
ezért a vállalat ezzel a rövid képzési tanfolyammal szeretné növelni a frissen képzett 
munkavállalók számát. Azokat a fiatalokat is szívesen fogadják, akik nem szereztek 
diplomát. Ez a tanfolyam azért jött létre, hogy segítsen a vállalat szakemberek iránti 
igényének teljesítésében.  
 
Díjak és jutalmak: A "Perspektívák 50 felett - foglalkoztatási csomagok ötvenen 
felülieknek a régiókban" szövetségi programon belül az InnoDämm elnyerte a 
vízióval rendelkező vállalatnak járó díjat.  Továbbá, a vállalatot a Német 
Középvállalatok Szövetsége (BVMW) által kiosztott "Német környezetvédelmi díjra" 
is jelölték.  
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Hogyan származik előnye az érdekelt feleknek a CSR-tevékenységekből? 
 
Az InnoDämm költséghatékony szigetelési módszerei segítenek a megrendelőknek 
csökkenteni fűtésköltségeiket és CO2-kibocsátásukat. A www.einsparkraftwerk.de 
internetes platform az ügyfeleket egyértelmû megtakarítási lehetőségek 
feltüntetésével motiválja arra, hogy elgondolkodjanak a sokkal környezetbarátabb 
életstíluson, és - a legjobb esetben - az ökológiai szigetelés mellett döntsenek. 
 
Az 50 évnél idõsebbeknek a vállalati tevékenységekbe integrálásával az InnoDämm 
segít abban, hogy ez a munkavállalói csoport szakmailag ne szoruljon a perifériára. A 
bevándorló hátterű hátrányos helyzetű csoportok számára a munkahely jelenti a fő 
kapcsolódási pontot a sikeres társadalmi integrációhoz.  
 
A diplomát nem szerzett serdülőkorúak számára fennáll annak a veszélye, hogy a 
perspektívák hiánya miatt elszigetelődnek a társadalomtól. Az InnoDämm segíteni 
szeretne ezeknek a serdülőkorúaknak, hogy aktívvá váljanak, és a viszonylagosan 
rövid továbbképzés elvégzésével kitűzzenek maguknak egy célt, és el is érjék azt. A 
képzés befejezését követően ezek a serdülőkorúak vonzó, felelősségteljes 
munkahelyet találhatnak a szigetelési szakemberek iránti megnövekedett igényeket 
támasztó piacon. 
 
 
7.7. feladat (hozzávetőlegesen 45 perc) 
 
A) rész: Azonosítson be más olyan vállalati példákat a résztvevőkkel, amelyek 
hasonlóak az InnoDämm által alkalmazott CSR-hez, amelyben a következő 
csoportok erősebb integrálása megalapozottnak tűnik a vállalati siker szempontjából. 
Milyen előnyei származhatnak az említett vállalatoknak ezekből? 
 

1.) Ötven feletti generáció 
2.) Bevándorló hátterű személyek 
3.) Olyan serdülőkorúak, akik nem szereztek diplomát 

 
B) rész: Kérje meg a résztvevőket, hogy hozzanak létre legalább 2 személyből álló 
csoportokat, és válasszanak ki egy vállalatot a plénumon a gyakorlat első részében 
említettek közül. Kérje meg a csapatokat, hogy 30 percben készítsenek SWOT-
elemzést (lásd 8. fejezet) a hátrányos helyzetű csoportok vállalatba történő 
integrálásáról. A csapatok bemutatják elemzéseiket, és megbeszélik azokat a 
plénumon. 
 
Másik lehetőségként:  
 
Hozzon létre kis csoportokat a résztvevőkből, és kérje meg őket, hogy 30 percben 
hozzanak létre egy, a www.einsparkraftwerk.com internetes platformhoz hasonló 
ötletet. A résztvevők bármilyen iparágat és vállalatot választhatnak. Az internetes 
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platformnak demonstrálnia kell a vállalat és a társadalom számára nyújtott előnyöket, 
és be kell mutatni azokat a plénumon. 
 
 
További információk és források 
 

CSR vállalat: InnoDämm Vertriebsgesellschaft für innovative Dämmstoffe mbH  
Ország: Németország 
Iparág: Építőipar 
Fő üzletág: Szigeteléstechnológia 
Cím: Steinbruchweg 15, DE – 33106 Paderborn 
Telefon: +49 52 51 - 87 14 70 
www / email: http://www.innodaemm.de / kontakt@innodaemm.de   
Kapcsolat: Andreas Drewer 
Beosztás: CEO 
Alkalmazottak száma: 15  

 

http://www.innodaemm.de/
mailto:kontakt@innodaemm.de
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A legjobb gyakorlati példák a CSR 

alkalmazására 

7.8. Esettanulmány: memo AG  

 
Rövid összefoglalás 
 
A memo AG áruház, amely saját termékcsaláddal rendelkezik. A vállalatokat és 
a magánszemélyeket főleg a fenntartható életvitelhez és munkához szükséges 
"eszközökkel" látja el. A kiterjesztett termékportfolió több mint 10.000 irodai, 
iskolai, háztartási és promóciós termékét szigorúan ökológiai, társadalmi, 
minőségi és gazdasági kritériumok alapján választják ki, és azt bizonyítják, 
hogy a hagyományos termékek ár-érték arányával összevetve a fenntartható 
termékek komoly versenytársak lehetnek. Továbbá, a memo AG és 110 
alkalmazottja a vállalat 1990-es greußenheimi (Németország) megalakulásától 
kezdve minden részlegben fenntarthatósági kritériumok mellett kötelezte el 
magát, és ezeket a kritériumokat folyamatosan figyelembe veszik és fejlesztik. 
Ezen felül, a vállalat szociopolitikai szempontból úttörő szerepet játszik a 
német gazdaságban zajló vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz (CSR) 
kapcsolódó vitában. 
 
 
Hogyan nyilvánítja ki a vállalat társadalmi felelősségvállalását? 
 
A) CSR a fő üzleti tevékenységben 
 
A vállalati felelősségvállalás már a megalakulásától kezdve szerves és lényeges 
részét képezi a memo AG vállalat vállalati filozófiájának és üzleti stratégiájának. A 
memo a fenntarthatóság három pilléréhez, vagyis az ökológiához, társadalmi jóléthez 
és gazdasághoz a minőséget is hozzáadta. Az ambiciózus gazdasági célokkal 
ötvözött ökológiai és etikai meggyőződés képezi minden vállalati döntés alapját. Az 
integrált minőség- és környezetmenedzsment felelős az összes fenntarthatósági 
irányelv következetes alkalmazásáért. Ez az első olyan menedzsmentrendszer, 
amely egyszerre nyerte el a DIN EN ISO 9001 és DIN EN ISO 14001 minősítést.  
 
 
B) A környezetvédelmi kérdésekhez kapcsolódó CSR 
 
A memo AG jelentősen hozzájárul a környezet és az éghajlat védelméhez. A 
telephelykezeléstől és a termékcsalád tervezéstől a belső folyamatokig terjedő 
műveleteket és szakaszokat folyamatosan áttekintik és optimalizálják a környezet- és 
éghajlat kompatibilitásuk érdekében. Az újrahasznosított papír következetes 
használata jelenti ennek egy példáját. A "Blue Angel" jelölésű "környezetbarát papírt" 
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nem csupán a médiakatalógusokhoz, fenntarthatósági jelentésekhez és 
levelezésekhez használják fel, hanem az összes belső folyamathoz és üzleti 
levelezéshez is. A lista élén a káros üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése áll. A rendelkezésre álló lehetőségeken belül a következő lépés a káros 
anyagok elkerülhetetlen kibocsátásának csökkentéséből és végül kompenzálásából 
áll, amelyet kibocsátás csökkentő tanúsítványok érvényesített klímavédelmi 
projektektől történő megvásárlásával kívánnak elérni. 
 
 
C) A humánerőforrás-irányelvekhez kapcsolódó CSR 
 
A vállalat középpontját és fő sikertényezőjét az alkalmazottak jelentik. Amellett, hogy 
az alkalmazottak számára jelentős előrelépési és szakképesítési lehetőségek, 
valamint átfogó önkéntes kiegészítő fizetési hozzájárulások állnak rendelkezésre, a 
vállalat az összes állandó alkalmazottja számára lehetővé teszi a részvételt a 
gazdasági sikerben és a vállalati értékekben. Ebből a célból alkalmazotti befektető 
társaságot hoztak létre. 
 
 
D) A beszerzéshez kapcsolódó CSR  
 
A környezet megőrzése mellett a memo fenntartható fejlődést érintő célkitűzései is 
magukban foglalják a társadalmi struktúrák folyamatos javítását. Folyamatosan 
növekszik a termékcsaládokon belül a méltányos termelési és értékesítési 
gyakorlattal rendelkező termékek aránya. A vállalat németországi társadalmi 
intézményeket támogat. Ennek egyik példája a hosszú távú együttműködés a Caritas 
- Don Bosco-Werk Würzburg GmbH pályainformációs tanácsadó központtal, amely 
intézményt az egyedi figyelmet igénylő fiatalok szakmai és társadalmi 
rehabilitációjához hozták létre.  
 
 
E) Az üzleti világhoz és társadalomhoz kapcsolódó CSR 
 
A memo AG 20 éve intenzíven és a gyakorlatra összpontosítva vesz részt 
fenntarthatósági programokban. Ökológiai kérdésekben a vállalat számos vásárló és 
beszállító számára vált elsődleges kapcsolattartóvá, és nem csak a termékcsaládok 
tekintetében. Továbbá, számos környezetvédelmi szervezet és környezetvédelmi 
szövetség értékeli a memo know-how-ját ezen a területen, ezért projektjeikkel 
kapcsolatosan megkeresik a vállalatot, vagy hosszú távú partneri viszonyt alakítanak 
ki vele. A memo rendszeresen részt veszt az olyan innovatív megoldások 
fejlesztésében, amelyek terjesztik a fenntarthatóság eszméjét, és támogatást nyújt az 
ehhez a témakörhöz kapcsolódó nyilvános kutatási projektek, események és 
tevékenységek számára. A memo AG számos híres szervezet és szövetség 
elkötelezett tagja, néhánynak már a megalakulásától kezdve.  
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Milyen indítékból követi a vállalat a CSR-t? Hogyan származik előnye a 
vállalatnak a CSR-tevékenységekből? 
 

A fenntartható gazdasági tevékenységek és intézkedések nem marketing eszközök a 
memo AG számára, és nem elszigetelt "zöldre mosási" tevékenységként jelennek 
meg. Tulajdonképpen a vállalat minden cselekedete alapjának tekinti az ökológiai és 
etikai elkötelezettségét és társadalmi felelősségvállalást. Egyik célkitűzése az, hogy 
az ökológiailag és társadalmilag kompatibilis termékeket kiragadja a "szűk piaci 
keretből", és megfizethető áron kínálja azokat a nagyközönség számára. A vállalat 
abban látja a küldetését, hogy jelentős eredményeket érjen el az emberek, a 
környezet és a klíma érdekében, és hozzájárulásával biztosítsa azt, hogy a jövő 
generációk "olyan környezetben éljenek, amelyben érdemes élni, és amelyet 
érdemes szeretni. 
 
A memo AG vállalatnál a siker nem (csak) az értékesítési és profiteredmények 
kifejezése, hanem annak a ténynek is, hogy a fenntarthatóság témaköre minden 
szempontból jelentős platformot találjon, és egyre több ember forduljon az ökológiai 
és társadalmilag kompatibilis alternatívák irányába. 
 

Díjak és jutalmak: A számos díj és kitüntetés mellett 2009-ben a memo AG elnyerte a 
német szövetségi kancellár, Angela Merkel védnöksége alatt álló "Német 
fenntarthatósági díjat".  
 
 
Hogyan származik előnye az érdekelt feleknek a CSR-tevékenységekből? 
 

A memo AG számára a megalakulásától számítva fontos volt a tisztességes, átlátszó 
és nyitott kommunikáció, valamint az intenzív és személyes párbeszéd a vállalat 
összes érdekelt felével, beleértve az alkalmazottakat, vásárlókat és együttműködő 
partnereket. Az érdekelt felektől érkező kérések, javaslatok vagy akár bírálatok 
megválaszolásával a vállalat főleg a termékcsaládja tervezésének és fejlesztésének 
területén jut előnyhöz.  
 
A memo AG know-how-ja és megbízhatósága az érdekelt felek számára is előnyt 
jelent. A vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy a piacon elérhető memo termékek 
ökológiai és társadalmi szempontból a legjobb termékeknek számítanak. Továbbá a 
vállalatot úttörőnek tartják a fenntartható kereskedelmi tevékenységek és 
cselekvések szempontjából. Know-how-ját évek óta rendelkezésre bocsátja nagy 
méretű vállalati hálózatoknak, a nem kormányzati szervezeteknek (NGO-k) és egyéb 
intézményeknek.   
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7.8. feladat (hozzávetőlegesen 30 perc) 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy hozzanak létre 4-5 fős csoportokat, és rendezzék be 
a vállalat "legfenntarthatóbb irodahelyiségét". Osszon ki flipchart-lapokat a 
résztvevőknek. A csoportos munka elkövetkező 20 percében a csoportoknak 
vázlatokat és felsorolásokat használva be kell mutatniuk példás munkahelyiségeiket. 
Továbbá, a csapatok "bevásárlólistát" állítanak össze a memo AG vállalatnak. 
 
A csoportos munka végén gyűjtse össze a flipchart-lapokat, és helyezze ki őket az 
előadóteremben. A csoportok cseréljenek szerepet, és mutassák be irodáikat és 
bevásárlólistáikat. A bemutató végén a kiértékelhetők az eredmények a plénumon, 
és beazonosítható a "legfenntarthatóbb irodahelyiség". Alternatívaként kioszthat 
további flipchart-lapokat a csapatok különböző ötleteinek integrálásához egy 
általános koncepció létrehozása érdekében.  
 
 
További információk és források 
 

CSR vállalat: memo AG   
Ország: Németország 
Iparág: Áruház 
Fő üzletág: Irodai és iskolai ellátmány, irodai berendezés, kerti bútor, higiéniai 
termékek, promóciós termékek 
Cím: Am Biotop 6, 97259 Greußenheim 
Telefon: 0049 – 9369/905-0 
www / email: www.memo.de, info@memo.de 
Kapcsolat: Lothar Hartmann 
Beosztás: Igazgató, fenntarthatósági menedzsment 
Alkalmazottak száma: 110 
 

http://www.vaude.de/
http://www.memo.de/
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A legjobb gyakorlati példák a CSR 

alkalmazására 

7.9. Esettanulmány: SMA Solar Technology AG  

 
Rövid összefoglalás 
 
Az SMA a fotovoltaikus rendszerekhez használható szolárinverterek és 
felügyeleti rendszerek vezető gyártója. Az SMA központja a Kassel melletti 
Niestetalban (Németország) található, és négy kontinensen 14 külföldi 
leányvállalattal rendelkezik. A vállalatcsoport több mint 5500 alkalmazottat 
foglalkoztat, és az elmúlt évek során több díjat is kapott a munkaadóként 
tanúsított kiemelkedő teljesítményéért  A vállalat vállalati társadalmi 
felelősségvállalása (CSR) a fő tevékenységi kör mentén összpontosul, és 
iparági szabványokat állít fel (pl. CO2-semleges termelés, fenntartható 
energiatervezés az épületek számára). 
 
 
Hogyan nyilvánítja ki a vállalat társadalmi felelősségvállalását? 
 
A) CSR a környezetben és a piacon 
 
Termékek és fő üzletág: Az SMA-inverterek minden fotovoltaikus rendszer fő 
összetevőjét jelentik, és jelentősen hozzájárulnak a CO2-kibocsátások 
csökkentéséhez. Továbbá, az SMA-termékek anyaghasználatának és 
hatékonyságának rendszeres optimalizálása jobb energiahatékonysághoz, és az 
erőforrások megőrzéséhez vezet.  
 
Környezetgazdálkodás: A környezetvédelem témaköre jelentős lendületet kapott 
azáltal, hogy Niestetal helység megkapta a DIN EN ISO 14001 
környezetgazdálkodási tanúsítványt.  Ennek a menedzsmentrendszernek a 
hatékonyságát rendszeres belső vizsgálatokkal követik nyomon, rendszeresen 
elemzik, értékelik és nyilvánosságra hozzák.  
 
Fenntartható energia koncepció: Az energiahatékonyság és a megújuló energiák 
használata fontos az SMA számára, mert a környezet és a természeti erőforrások 
fenntartható kezelése az SMA küldetésének kulcsfontosságú része. A fotovoltaikus 
rendszerek integrálása a vállalati telephelyeken korán megtörtént, és az új épületek 
felépítésével következetesen elterjedt. A CO2-semleges invertergyár megépítésével 
az SMA már az inverterek legyártásakor elkerüli az éghajlatra káros kibocsátásokat. 
A CO2-semlegesség fogalma lényegében két pilléren nyugszik: először, a 
megelőzésen keresztüli CO2 csökkentésen, pl. a vállalat energiaigényének 
minimalizálásán, másodszor a megújuló energiák használatán, amelyek lefedik 
azokat az energiaigényeket, amelyek az összes takarékossági lehetőség kimerítése 
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után fennmaradtak. Az évi öt gigawattóra energiatermelési kapacitás az első 
szolárerőművet nem csak a világ legnagyobb invertergyártójává teszi, hanem 
energiájával és felépítési tervével új ipari termelési szabványokat is létrehoz. A 
gyárral az SMA bizonyítja, hogy már napjainkban is lehetséges a magas technikai 
szintű CO2-semleges ultramodern ipari termelés, és ezzel úttörő szerepet vállal fel a 
klímavédelemben. Továbbá, az SMA Solar Academy-t az ütős formaterve mellett 
speciális energiakoncepciója is meghatározza. Az új épület hálózattól független 
energia- és hőellátású, és a helyi megújuló energiákra alapoz. Ezzel az SMA azt 
igazolja, hogy egy nagy méretű, fotovoltaikus alapú energiaellátó sziget, és az azt 
kiegészítő biogáz tüzelésű kapcsolt energiatermelő rendszer (CHP), az erős 
igénybevételt jelentő kereskedelmi használati feltételek mellett is egész évben 
kiválóan működik. Az energiakoncepció holisztikus megközelítését egy közeli 
kereskedelmi terület későbbi bővítésekor is használni fogják. A megújuló helyi 
energiaforrásokból előállított energiával a lehető legnagyobb energiafogyasztási és 
energiafelhasználási hatékonyság érhető el, amellyel már a helyszínen teljesíthető a 
fenntartható energia koncepciója, és amelyet a későbbiekben a teljes kereskedelmi 
területen alkalmazni kívánnak. 
 
Vállalati mobilitáskezelés Az SMA vállalati mobilitáskezelése a klímavédelemhez 
kapcsolódik. A vállalaton belüli mobilitás javítása érdekében létrehozott számos 
intézkedés kiegészítéseként a koncepciónak az a célja, hogy a munkavállalók 
szemlélete megváltozzon a környezetbarát mobilitásmagatartással kapcsolatban, és 
ezáltal fenntartható hatékonysággal változzon meg a magatartásuk.  
 
 
B) CSR a társadalomban 
 
Az SMA a társadalom részének tartja magát, mind a helyi, mind a globális 
helyszíneken.  Ezért a vállalat "jó szomszédként" a helyszíni felelősségvállalással 
nyújt segítő kezet. Másrészt, az SMA támogatja és ösztönzi a megújuló energiák 
fejlesztését a harmadik világ országaiban. A munkavállalói részvétel fontos 
összetevője ennek a folyamatnak. Azért vesznek részt, mert azonosulnak az SMA 
vállalati kultúra megfelelő értékeivel és célkitűzéseivel. 
 
Segítség az önfenntartáshoz (külföldi segítség): Teljes, helyi energiaellátás - az SMA 
ezt a stratégiai célt már a megalakulásakor kitűzte. Ez a témakör kifejezetten fontos 
az azokban a régiókban élő több millió ember számára, ahol egyáltalán nem vagy 
csak részlegesen csatlakoznak a nyilvános energiahálózathoz. Az elektromos 
energiához való hozzáférés megkönnyítése vagy lehetővé tétele érdekében az SMA 
számos külföldi segélyprogramban vesz részt.  
 
Képzés és kutatás: Az SMA tapasztalatból tudja, hogy a kutatás és fejlesztés a 
sikeres fenntartható innovációk hajtóerejét jelenti. Ezért az SMA támogatja azokat a 
belső és külső kezdeményezéseket, amelyek felkeltik a gyermekek és a 
serdülőkorúak érdeklődését a természettudományok és technológia iránt, és számos 
más oktatási területen is támogatja a diákokat.  



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

Helyi részvétel: A régió egyik legnagyobb vállalataként az SMA tudatában van a 
társadalom tagjaként ráháruló felelősségnek, és ezért elkötelezte magát, hogy 
pozitívan járul hozzá a regionális fejlődéshez. Ezzel a vállalat számtalan különféle 
módon összpontosít a társadalmi, kulturális és környezeti szempontból releváns 
kérdésekre a környezetében.  
 
 
C) CSR az alkalmazottak között 
 
Az SMA sikere többek között alkalmazottai termelékenységén és elkötelezettségén is 
múlik. Csak a szakképzett és motivált alkalmazottakkal érhető el siker. Ezért a 
vállalat kifejezetten arra törekszik, hogy izgalmas és kihívásokkal teli 
munkakörnyezetet hozzon létre. 
 
Együttműködő vállalati kultúra: Az együttműködő vállalati vezetés az SMA vállalati 
kultúrájának az alapja. A méltányosság, bizalom, partnerség és a kölcsönös tisztelet 
jelentik ennek legfontosabb összetevőit. Minden alkalmazottat arra bátorítanak, hogy 
felelősségteljes magatartást tanúsítson, és saját döntéseket hozzon. Ebből a 
szempontból lényegesen fontos a teljes szintű kommunikáció, és az integrálódás a 
vállalati célkitűzésekbe. A pénzügyi részvétel is részét képezi az SMA együttműködő 
vállalati vezetésének. A vállalat alapítása óta az összes SMA-alkalmazott 
teljesítményfüggő bónuszban részesül az éves fizetése mellett. A további fejlődés és 
a folyamatos oktatás is szorosan kapcsolódik a vállalati kultúrához. Az 
alkalmazottakat arra bátorítják, évente öt napos továbbképzésen vegyenek részt. A 
külső továbbképzési lehetőségek mellett az SMA számos workshopot és 
szemináriumot magában foglaló belső képzési ütemtervet is rendelkezésre bocsájt. A 
strukturálisan fejletlenebb régiók fiataljaihoz viszonyítva, a közel tíz százalékos, 
átlagon felüli képzettségi arány (2009) a társadalmi felelősségvállalás jeleként 
értelmezhető.  
 
Egészségvédelem és -támogatás: A vállalati sporttevékenység az SMA régi 
hagyományai közé tartozik. A megszokott fizikai tevékenységek nem csak az 
egészséget szolgálják, hanem a csapatszellemet és a társadalmi kapcsolatok 
fejlődését is. Továbbá, minden alkalmazott számára fitneszterem használat áll 
rendelkezésre. A fitneszteremben az alkalmazottak többek között általános fenntartó, 
relaxációs és mozgási tevékenységeken is megjelenhetnek. Ezen felül évente 
egészségnapot rendeznek, amely során az alkalmazottak a számos egyéb kiegészítő 
tevékenység mellett a munkahelyi fittséggel és egészséggel kapcsolatos értékes 
tanácsokat is kapnak.  
 
Munka és magánélet egyensúlya: Az alkalmazotti elégedettség fontos a vállalat 
számára, mert az többek között megnöveli az SMA-nak mint munkaadónak a 
népszerűségét a munkavállalók körében. Az SMA számos lehetőséget biztosít az 
alkalmazottak számára a munka és magánélet egyensúlyának biztosításához. 
Például az SMA családi szolgálat tanácsot ad az új szülőknek a munkához való 
visszatéréssel vagy a szabadságolási lehetőségekkel kapcsolatosan, az 
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alkalmazottaknak rugalmas munkaidő-modelleket biztosít, és szavatolja a felelős 
munkaszervezetek szabadságát. 
 
 
Milyen megfontolások alapján követi a vállalat a CSR-t? Hogyan származik 
előnye a vállalatnak a CSR-tevékenységekből? 
 
A felelősségvállalás az SMA üzleti modell alapját jelenti, és megalakulásától kezdve 
fontos része volt a vállalati kultúrának. Az SMA számára a Vállalati társadalmi 
felelősségvállalás a fenntartható gazdasági források környezetvédelemmel és a 
társadalmi és vállalati felelősségvállalással való kombinálását jelenti. A vállalat fő 
tevékenységére összpontosít, és ebből kifolyólag stratégiailag és hosszú távra 
kialakított. Például az SMA a környezetvédelem érdekében, környezetgazdálkodási 
rendszerén belül egyértelmű, vállalatszerte alkalmazott struktúrákat, folyamatokat és 
felelősségeket hozott létre. 
 
A CSR az SMA további megkülönböztetési jellemzőjét jelenti, mind a piacon, mind 
pedig a munkavállalói felvétel területén belül. Az elkötelezettséggel az SMA nem 
csak az alkalmazottak elégedettségét növeli, hanem saját jó hírnevét is. Mindezt a 
vállalat által 2010-ben elnyert díjak is bizonyítják:  
 
1. helyezés az "Innovatív mobilitáskezelési koncepciók" versenyen  
Az Energiahatékonysági díj 1. helyezése az 1-es számú szolárerőmű 
energiakoncepciójáért 
2. helyezés a németországi legjobb munkaadók között (Great Place to Work®) a 
"2000-5000 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok" kategóriában  
3. helyezés a németországi legjobb munkaadók között (Great Place to Work®) a 
"Több mint 500 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok" kategóriában 
Különdíj az "Egész életen át tartó tanulásért" (Great Place to Work® Europe) 
 
 
Hogyan származik előnye az érdekelt feleknek a vállalat CSR-
tevékenységeiből? 
 
Az SMA célcsoportjai és érdekelt felei számos különböző módon juthatnak előnyhöz 
a vállalat elkötelezettségének köszönhetően. Ez nem csak a pénzügyi támogatást és 
a természetbeni juttatásokat foglalja magában, hanem az ismeretek átadását vagy az 
alkalmazottak személyes vállalásait és elkötelezettségeit is. Például, az SMA a teljes, 
helyi energiaellátással kapcsolatos stratégiai vállalati célkitűzését a külföldi segélyek 
CSR-szempontjai közé integrálja, amellyel az SMA a saját fő tevékenységi köréből 
származó házon belüli forrásokkal, know-how-val és megoldásokkal fontos lendületet 
adhat a fenntartható fejlődésnek. 
  
Továbbá, az SMA a piaccal és az iparággal szemben azt bizonyítja, hogy már 
napjainkban is lehetséges a magas technikai szintű CO2-semleges ultramodern ipari 
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termelés. Tehát a vállalat CSR-elkötelezettsége ezen a ponton szorosan kapcsolódik 
a fő tevékenységi köréhez, megnövelve ezzel hitelességét az érdekelt felek előtt. 
 
 
7.9. feladat (hozzávetőlegesen 60 perc) 
 
Szervezzen meg egy "CSR World Café" találkozót a résztvevőkkel az SMA Solar 
Technology AG példája alapján (lásd 8.5 modul). A World Café témaköre a 
következő: "Feltehetőleg milyen szerepet játszik majd a CSR az SMA vállalatnál 5 év 
múlva? Kérje meg a résztvevőket, hogy hozzanak létre három kis csoportot, és 
készítsenek elő három megbeszélést a következő témákban:  
 

A) Környezet és piac 
B) Társadalom  
C) Alkalmazottak 

 
A 15 perces előkészítési időszak során a kis csoportoknak ki kell jelölniük egy 
értekezlet-moderátort az 1., valamint 2. és 3. World Café körökhöz, majd beszéljék 
meg közösen a moderátorok személyét és szerepét. Az asztal moderátorainak 
váltogatásával, minden résztvevőnek lehetősége nyílik arra, hogy legalább két 
megbeszélés alkalmával aktívan részt vegyen a CSR World Café-ban.  
 
Ezt követően hívja össze a három World Café megbeszélési kört egyenként 15 
percig, amelynek során az összes résztvevő hozzájárul ötleteivel az SMA 
elkövetkező 5 évben végrehajtandó CSR-programjaihoz és -célkitűzéseihez.  
 
A CSR World Café befejezését követően az eredmények bemutathatók és 
megbeszélhetők a plénumon. 
 
 
További információk és források 
 

CSR vállalat: SMA Solar Technology AG  
Ország: Németország 
Iparág: Szoláripar 
Fő üzletág: Szolárinverterek és felügyelő rendszerek fotovoltaikus rendszerekhez 
Cím: Sonnenallee 1, DE - 34266 Niestetal 
Telefon: +49 561 9522-1121 
www / email: http://www.sma.de / Volker.Wasgindt@SMA.de 
Kapcsolat: Volker Wasgindt 
Beosztás: Igazgató, média- és közügyek 
Alkalmazottak száma: 5500  
 

http://www.sma.de/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,Xqnmgt0YcuikpfvBUOC0fg');
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A legjobb gyakorlati példák a CSR 

alkalmazására 

7.10. Esettanulmány: WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte  

 
Rövid összefoglalás 
 
A WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH állami tulajdonban lévõ 
ingatlankezelõ vállalat, amely 1990-ben az NDK Berlin-Centre (KWM) 
kommunális ingatlankezelőjéből alakult. A vállalat bérházakat, 
lakóingatlanokat, házakat és ipari területeket kezel és értékesít saját és külső 
tulajdonban lévő épületekben. Berlin ingatlanpiacán a WBM a legnagyobb 
lakóterület szolgáltató a "Mitte" és "Friedrichshain" negyedben. A több mint 
35.000 egységes lakóingatlan készlete fõleg Berlin belvárosában helyezkedik 
el. Továbbá, a WBM testre szabott telephelykezelést is biztosít a közel 1700 
ipari egysége számára. A WBM üzleti címei olyan első osztályú helyszíneken 
találhatók, mint az Alexanderplatz, Spandauer Vorstadt, Nikolaiviertel és 
Friedrichstrasse. A közel 350 alkalmazottat foglalkoztató vállalat évente 
megközelítőleg 220 millió euró forgalmat termel. A WBM a vállalati társadalmi 
felelősségvállalást (CSR) építő jellegû inputnak tekinti azokban a kerületekben, 
ahol az ingatlankészlete található. Ezáltal a CSR-stratégia az ingatlanok 
fenntartható minőségi besorolásának vállalati célkitűzéseire, valamint a 
kapcsolódó társadalmilag érintetlen környezetre összpontosít. 
 
 

Hogyan bizonyítja a vállalat társadalmi felelősségvállalását? 
 
A) CSR a fő üzleti tevékenységben 
 
A WBM ingatlankészlete építészeti befolyással is bír Berlin belvárosának 
városképére. A vállalat épületeinek egy része a háború utáni időszak híres 
építészeinek kézjegyét viseli. Ezek közül közel 90 épületet történelmi emlékműnek 
nyilvánítottak. Az ilyen épületek felújításával és megjavításával a WBM társadalmi 
felelősséget vállal a város építészeti kulturális javaiért. Például, Berlin történelmi 
központjában, a Nikolaiviertel kerületben, a WBM közel 80 százalékos 
tulajdonrésszel rendelkezik. A Nikolaiviertel kerület kiterjedt történelmi útvonalának 
létrehozásával a vállalat biztosítja a kerület kulturális profiljának létrehozását. 
Továbbá a WBM helyi események jelentős szponzorának számít, és olyan 
eseményeket támogat, mint például a legnagyobb európai történelmi fesztivál, a 
"Historiale", amelynek az a célja, hogy felhívja a berlini lakosok és látogatók figyelmét 
a kerület gasztronómiai létesítményeire, vállalkozásaira és múzeumaira.  
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A Berlin kulturális örökségéért felvállalt felelősséget a történelmi emlékműveket 
szabályozó előírásoknak megfelelően vásárolt és modernizált Alexanderplatz-on 
található "Tanárház - Berlin Kongresszusi Központ" kombinált struktúra is tanúsítja. A 
kupolás magasépítményt 1964-ben Hermann Henselmann tervezte a "Nemzetközi 
modernitás" stílusában. A 875 m²-es homlokzaton a Walter Womacka által készített 
legnagyobb európai falfestmény ("Életünk") látható. 2004-ben a WBM teljes 
mértékben felújította az NDK történelmének ezt a kulturális és építészeti hagyatékát, 
és technikailag és strukturálisan is a jövő követelményeinek megfelelően szerelte fel. 
A közös struktúra és a falfestmény a WBM által a "Tanárház" előcsarnokában 
bemutatott állandó kiállítás keretében érhető el a nagyközönség számára. 
 
Számos WBM-ingatlant speciális történelmi, társadalmi vagy kulturális jelentőség 
vagy használati mód jellemez. A WBM az ezen ingatlanok bérlőinek különböző 
igényeit (pl. Schwarzenberg művésztelep) testre szabott CSR-tevékenységekkel 
célozza meg. A WBM régi hagyományának számít a fiatal művészeknek biztosított 
ideiglenes helyszín a "Berlin-Mitte" fellendítéséhez. A vállalat véleménye szerint a 
rendkívüli művészeti projektek kiemelik Berlin kreatív jellegét, és meghatározzák a 
"Mitte" negyed különleges varázsát. Az ingatlankezelő társaság például jelentősen 
hozzájárult a berlini "Mitte" negyed kreatív és kulturális magjának kialakulásához. 
Idővel a korábbi ideiglenes használati projektek híres művészeti és kulturális 
projektekké fejlődtek, mint például a Kunsthaus ACUD, Kalkscheune vagy a Louise 
művésztelep. 
 
 
B) CSR a bérlők között 

A WBM alkalmazottak hozzászoktak a Berlin belvárosában élő bérlőik 
sokszínűségéhez. A többi kerülethez képest a "Berlin-Mitte" negyedben a 
legnagyobb a bevándorló hátterű lakosság aránya (44,5 %). A WMB bérlői csaknem 
100 nemzetet képviselnek. Ezért a WBM a bérlőknek már több éve kézikönyv-
sorozatot ad ki német, angol és török nyelven.   

 
C) CSR a munkahelyen. 

Alkalmazottai interkulturális és generációkon átívelő készségeinek specifikus 
ösztönzéséhez a WBM 2009-ben belépett a "Sokszínűségi chartába". A vállalat 
következetesen pozitívan jeleníti meg a "változatosság és sokszínűség" témakört. 
Ennek megfelelően az alkalmazottak megbecsülése és tisztelete a vállalati kultúra és 
a személyzeti fejlesztés alapját jelenti, amely megfelelően kezeli az alkalmazottak 
különböző képesítéseit. A vállalati sokszínűséghez kapcsolódó, a vállalaton kívül is 
végiggondolt lehetőségek a WBM kommunikációs tevékenységeinek fő részét 
jelentik, és stratégiailag kapcsolódnak az elkötelezett részlegmenedzsmenthez. 
Továbbá, a vállalat "Sokszínűségi" kapcsolatokat is fenntart a bérlőkhöz kapcsolódó 
társaságokkal és a nem kormányzati (NGO) szervezetekkel. 
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A WBM a vállalati egyenlő esélyek irányelv részének tartja azt, hogy a vezetőség 44 
százaléka nőkből áll. A szakképzett fiatal alkalmazottak jövőbeni 
munkaerőigényekhez való rendelkezésre állásának biztosításához a vállalat a 
hagyományos szakképzések mellett kétfokozatú képzési programokat is kínál. 
Továbbá, a WBM számos súlyosan fogyatékos alkalmazottat is foglalkoztat. 
Rendszeresen részt vesznek képzési alkalmakon, és megosztják tapasztalataikat a 
szakszervezeti találkozók és a vállalati megbeszélések során. A vállalat így ösztönzi 
a fogyatékosság témaköréhez kapcsolódó információcserét és érzékenységet az 
alkalmazottak között.  
 
A "mehrwert Berlin" vállalati kezdeményezés aktív tagjaként a WBM más állami 
vállalattal együtt bemutatta a munkahelyi CSR-tapasztalatait a 2010-es program 
során ("Good work"). 
 
 
D) CSR a környezetben 
 
A WBM két évtizede következetesen csökkenti ingatlankészletének CO2-
kibocsátását. Ez alatt az idő alatt az épületek általános energiafogyasztását az 1990-
es 200 kWh/m²/évről 2010-re a felére, 100 kWh/m²/évre csökkentette. A WBM ezeket 
a jelentős, környezeti szempontból fontos befektetéseket az ingatlanok 
rekonstrukciójával, modernizálásával és kijavításával végezte el (ez főleg a 
homlokzatok, oromzatok és alagsor-mennyezetek szigetelését, valamint az ablakok 
cseréjét foglalta magában). Továbbá, a WBM környezetgazdálkodása magában 
foglalja a vízkezelő telepek és a fűtőegységek felújítását és modernizálását, valamint 
a távfűtésre való áttérést (ez az ingatlankészlet több mint 70 százalékánál érhető el). 
A közel 50 százalékos hőenergia-megtakarítás a CO2-kibocsátást több mint évi 
30.000 tonnával csökkenti. 
 
A saját székhelyének a fűtését kapcsolt hő- és villamosenergiaforrásra állította át, 
amelynek köszönhetően a WBM jelentősen csökkentette a saját működéséből 
származó finompor- és CO2-kibocsátást. 
 
 
E) A kultúrához, társadalmi ügyekhez és kommunikációhoz kapcsolódó CSR  

A vállalati CSR szorosan kötődik a WBM kommunikációs részlegéhez. Itt hangolják 
össze a vezetőség CSR-tevékenységét, a CSR-hez kapcsolódó 
kezdeményezésekben gyakorolt együttműködéshez társuló kapcsolatokat és 
tapasztalatokat, valamint a WBM érdekelt felekkel folytatott párbeszédét a kulturális 
szektorban és társadalmi szervezetekben résztvevő személyekkel. A WBM által a 
kulturális és társadalmi projektekhez nyújtott számos támogatás nem korlátozódik az 
adományozásra és a szponzorálásra, hanem a fő üzleti tevékenységre is befolyással 
van, mint például az ingatlankészlet (részben ideiglenes) használatára. Németország 
újraegyesítését követően a "Berlin-Mitte" birtokba vételének pillanatától a WBM 
azáltal, hogy ideiglenes használatot és rendszeres bérleti szerződéseket kínált fel, 
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jelentősen hozzájárult a művészet és a kultúra létrehozásához a város szívében. Az 
ingatlankezelő vállalat ezt az elkötelezettséget kis és nagy méretben is folytatja. Az 
"Előadóházban" tartott legutóbbi művészeti performanszok vagy a korábbi 
"Magyarország házban" tartott kortárs művészeti kiállítások hatalmas érdeklődést 
keltettek a művészközösség körében.  

A WBM nyíltan foglalkozik ellentmondásos témakörökkel, és például utcai 
művészetek  - az egyébként az ingatlantulajdon "vandáljainak" tekintett - fiatal 
képviselőit kéri fel az épülethomlokzatok együttes tervezésére. A WBM a 
kommunikációs kampányokban ugyanígy független szakértők bevonásával világít rá 
az "előregyártott betonstruktúrák" kérdésére. Ennek az a lényege, hogy a klisék 
helyett megerősítse a társadalmi kohéziót a belvárosi lakóházas területet érintő 
területen.   

Az építészeti kiadókkal való együttműködés során iránypontnak számító 
hagyományos épületdokumentációk mellett a WBM a médiafilmekre és az internetre 
is kiterjeszti a kommunikációját. A vállalat dokumentumsorozatot hozott létre, 
amelyek főleg a WBM-bérlők társadalmi és művészeti elkötelezettségéről számolnak 
be. 
 
 
Milyen indítékból követi a vállalat a CSR-t? Hogyan származik előnye a 
vállalatnak a CSR-tevékenységekből? 
 

A WBM fő menedzsment követelménye az előretekintő tervezés, amellyel a helyszín 
fejlesztését célozza meg az elkövetkező 20-30 évre. A vállalati társadalmi 
felelősségvállalás (CSR) kiindulópont a vállalat számára az ingatlankészlete 
értékének hosszú távú megőrzésében. A WBM fenntarthatóságát az épületek és 
elhelyezkedésük vonzóerejébe eszközölt befektetések biztosítják. Egy olyan 
kulturálisan és politikailag is fontos metropolisz számára, mint Berlin, valamint a 
város társadalmi gyújtópontjainak is köszönhetően, a WBM CSR-jére csaknem az 
összes társadalmi tényező hatással van. Ezért a WBM tudatosan összpontosít a 
CSR-stratégiája sokoldalúságára. Főleg a hosszú távú hatással bíró, és a 
nemzetközi versenykörnyezetben releváns CSR-kritériumokat integrálják be 
stratégiailag a menedzsmentbe. A szinergiahatások és a tapasztalatcsere a 
kerületmenedzsment nonprofit támogatóinak a segítségével, valamint a "mehrwert 
Berlin" CSR-kezdeményezésben résztvevő többi városi vállalattal együtt érhető el. A 
rövid határidő alatt operatívan alkalmazható testre szabott és CSR-tevékenységek a 
WBM kommunikációs osztályának részét képezik a hangsúlyozott 
keresztkapcsolatoknak és az érdekelt felekkel zajló párbeszédnek köszönhetően. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

Hogyan származik előnye az érdekelt feleknek a CSR-tevékenységekből? 
 

A WBM CSR-menedzsmentje folyamatosan a fenntartható kerületfejlesztésre 
összpontosít. Ez nem csak a bérlők számára, hanem a teljes környezet számára is 
hasznos. A vállalat CSR-jéből a WBM-személyzet tagjai alkalmazottként és részben 
magánbérlőként is előnyhöz jutnak. Az érdekelt felek integrálása a vállalati 
kommunikációba megnöveli az azonosulást, az együttműködési készséget és a 
bérlők és véleményformálók megtartását az ingatlankezelő vállalaton belül.  
 
 
7.10. feladat (hozzávetőlegesen 60 perc) 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy 3 - 5 személyből álló kis csoportokban vázoljanak fel 
egy napi cselekvési tervet a WBM számára a "Változatosság és sokszínűség" 
témakörében. A 45 perces csoportmunka során a csapatokat kérje fel a WBM 
különböző érdekelt feleinek felsorolására a flipchart-lapokon, és mutassák be 
integrációjukat a "Cselekvés napja" programba. Ezt követően sor kerül az 
eredmények bemutatására és megbeszélésére a plénum előtt. 
 
 
További információk és források 
 

CSR vállalat: Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) mbH 
Ország: Németország 
Iparág: Ingatlan 
Fő üzletág: Ingatlankezelés, ipari menedzsment és ingatlan értékesítés 
Cím: Dircksenstr. 38, 10178 Berlin  
Telefon: 0049 – (0)30 – 2471 30 
www / email: www.wbm.de, info@wbm.de 
Kapcsolat: Steffi Pianka  
Beosztás: Vállalati kommunikációs igazgató  
Alkalmazottak száma: 350 
 

http://www.vaude.de/
http://www.wbm.de/
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A legjobb gyakorlati példák a CSR 

alkalmazására 

7.11. CSR a Siemens Zrt-nél  

 
Rövid összefoglalás 
 
A Siemens 1890 óta aktív Magyarországon. A budapesti székhelyû vállalat 
azóta az infrastruktúra, valamint az elektronikai és az elektromos iparág 
modernizálása és fejlesztése mellett kötelezte el magát. A Siemens vállalat 
termékeket, rendszereket és megoldásokat értékesít Magyarországon, és 
számos szolgáltatást kínál, mint például tanácsadás, tervezés, beszerelés, 
beüzemelés, technikai műveletek és karbantartás, a következő területeken: 
energia- és környezetmenedzsment, orvosi technológia, ipari automatizálás és 
menedzsment, közlekedés, ipari és kommunális infrastruktúra, IT-megoldások 
és -szolgáltatások. A 2010-es üzleti év során a Magyar Siemens Csoport 
összesen 1857 alkalmazottat foglalkoztatott, és a gazdasághoz 89,7 milliárd 
forint (közel 319 millió euró) forgalommal járult hozzá. Magyarországon a 
Siemens vállalat a nemzetközi vállalati társadalmi felelõsségvállalás (CSR) 
programokat helyi jellemzőknek és a hely regionális követelményeinek 
megfelelően alkalmazza. 
 
 

Hogyan bizonyítja a vállalat társadalmi felelősségvállalását? 
 
A) A vállalat CSR-programja mint globális esernyőstratégia 
 
Befektetőként, beszállítóként és munkaadóként a Siemens 190 országban aktív, és a 
társadalom tagjaként határozza meg magát. A vállalat nemzetközi jövőjének 
biztosításához a Siemens hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és azokhoz a 
helyszínekhez, ahol tevékenységet folytat. Ebből a célból a vállalat világszintű CSR-
programot indított el. Az oktatásra és társadalmi segítségnyújtásra összpontosító 
tevékenységeknek a "Siemens Generation21" és a "Siemens Caring Hands" 
programok adnak otthont.  A kiválóság ösztönzésének programjaként a "Siemens 
Generation21" létrehozásával kívánja bevezetni a gyermekeket, serdülőkorúakat és 
fiatal felnőtteket a természettudomány és a technológia világába. A "Siemens Caring 
Hands" önkéntes alkalmazotti részvételt, vállalati adományokat és gyorssegélyeket 
foglal magában. A Siemens továbbá a fontos társadalmi kérdések támogatásához is 
hozzájárul a művészetek és a kultúra támogatásával. 
 
A regionális vállalatok a nemzetközi Siemens programhoz az egyes országok CSR-
projektjein keresztül járulnak hozzá, figyelembe véve ezzel a nemzeti sajátosságokat.  
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B) CSR elkötelezettség Magyarországon  
 
A Siemens Magyarországon mindeddig "Felelős vállalati polgárként" vállalt szerepet 
a következő tevékenységekkel: 
 
"Siemens Generation21": A Siemens Zrt. a Budapesti Műszaki Egyetemet támogatja 
abból a célból, hogy javítson a mérnöki képzés színvonalán. Ezt éves 
együttműködési szerződések keretein belül teljesítik, amelyek természetbeni 
juttatásokat (műszaki berendezések), a kiemelkedő tanulási teljesítmény 
elismeréseként odaítélt "Siemens kiválósági díjakat" és a német nyelvű mérnöki 
oktatás ösztönzését foglalják magukban (kétnyelvű oklevél). Magyarországon a 
Siemens további egyetemi oktatási partnerei a Corvinus Egyetem, a 
Közgazdaságtudományi Egyetem és az ISES (Institute of Social and European 
Studies). 
 
A műszakitudományos és természettudományos oktatás támogatása érdekében a 
Siemens Zrt. részt vesz a "THE" ("Together for Human Excellence") országos 
programban, amely tehetségek felkutatását és a kutatások ösztönzését tűzte ki célul. 
A Siemens Zrt. az "Élhető Föld" online magazin és webportál kizárólagos szponzora.  
2010-ben a Siemens Zrt. 50 kutatási készletet osztott ki magyarországi bölcsődék és 
óvodák számára, és szervezeti és módszertani segítséget biztosított a számukra. 
 
"Siemens Caring Hands": Az elmúlt néhány évben Magyarországon a program 
alkalmazásának előterében a hátrányos helyzetű csoportok álltak, mint beteg 
gyermekek, vak és gyengénlátó személyek, segítségre szoruló családok és az SOS 
gyermekfalvak. 2010-ben a katasztrófák áldozatainak való segítségnyújtás volt az 
elsődleges tevékenység.  A helyi Siemens csoport vállalatai és munkavállalói 
közösen jelentős pénzösszeget gyűjtöttek össze az észak-magyarországi áradások 
által okozott károk enyhítéséhez.  
 
Művészetek és kultúra támogatása: A Siemens Zrt. által felkínált művészeti 
támogatások számos művészeti tevékenységet, intézményt és eseményt érintenek. 
Magyarországon jelenleg a következő témaköröket és partnereket támogatja: Örkény 
Színház (műhelyként és a színművészet új irányzatainak képviselőjeként ismert), 
Szépművészeti Múzeum (európai szintű gyűjteményekkel), KOGART Ház (a modern 
nemzeti festményekre összpontosít), Ludwig Múzeum Budapest (modern vizuális 
művészetek) és a MÁV szimfonikus zenekar (a hallgatóság zenei képzésére 
összpontosít).  
 
 
Milyen indítékból követi a vállalat a CSR-t? Hogyan származik előnye a 
vállalatnak a CSR-tevékenységekből? 
 

A Siemens innovációhoz és infrastruktúrához kapcsolódó megoldásai globális 
hatással vannak a gazdasági és szociális fejlődésre. Ezért a vállalat nem a 
környezetétől elválasztva tekint a vállalati tevékenységekre, hanem a 
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felelősségvállalással tulajdonképpen a társadalom részének tartja magát A 
fenntarthatóságra összpontosító vállalati stratégiával a vállalat reméli, hogy továbbra 
is aktív és fenntartható marad abban a társadalomban, amelynek segítséget nyújt.  
 
A CSR-elkötelezettség magának a Siemens vállalatnak is előnyös, mivel a vállalat a 
nyilvános elfogadásra támaszkodik, és kiaknázhatja a trendalkotó megoldások iránti 
igényből származó hasznot. Az oktatási projektek és a társadalmi elkötelezettség 
mellett a társadalommal zajló párbeszéd és a művészetek és kultúra támogatása 
úttörő szerepet jelentenek az innovációk számára. Ezzel az érdekelt felekkel zajló 
párbeszéd segít a vállalatnak megérteni környezete szükségleteit és igényeit, és az 
új fejlesztések konstruktív megközelítését.   
 
Ennek a társadalmi elkötelezettségnek elismeréseként a Siemens számos jelentős 
díjat kapott a magyarországi kormányzati és privát szervezetektől. A vállalat 
elkötelezettségéből széles társadalmi csoportok részesülnek előnyben.  Ez nem csak 
megbízható technológiai partnerként erősíti meg a vállalatról alkotott összképet, 
hanem "Felelős vállalati polgárként" és vonzó munkaadóként is.  
 
 
Hogyan származik előnye az érdekelt feleknek a CSR-tevékenységekből? 
 
Az oktatási és egyetemi rendszerek támogatása elősegíti az ipar és a tudomány 
közötti kapcsolatot, és lehetővé teszi az oktatási színvonal javítását különösen a 
technikai területeken, valamint a legújabb technikai know-how átadását. Továbbá a 
Siemens oktatási tevékenységei általánosan növelik a technikai szakirány és 
természettudományok hírnevét és vonzáskörét. Ez a tény hozzájárul a jövő 
generációk környezettel kapcsolatos formálásához és oktatásához. 
  
A vállalat jótékonysági tevékenységekkel segíti a hátrányos helyzetű csoportok és 
segítségre szoruló embertársak problémáinak megoldását, valamint a nehézségek 
csökkentését és a társadalmi szolidaritás erősítését.   
 
A kultúra támogatásával a Siemens lehetővé teszi a nagyközönség számára a 
hozzáférést a művészetekhez. A művészek és a kulturális szektorban tevékenykedő 
személyeknek pedig nagyobb távlatokat nyit meg. A Siemens a vállalat és a kulturális 
intézmények közötti együttműködést is kombinálja azáltal, hogy alkalmazottai 
számára színházi esteket, múzeumi túravezetést vagy koncertlátogatásokat szervez.  
 
 
7.11. feladat (hozzávetőlegesen 30 perc) 
 
Beszélje meg a résztvevőkkel a Siemens CSR-programok nemzetközi szintű előnyeit 
és hátrányait. Ebből a célból állítsa szembe a vállalat ernyőstratégiáját a tisztán 
nemzeti összpontosítású CSR-programokkal. Eközben vegye figyelembe a vállalat 
nézőpontját is, valamint a civil társadalom különböző perspektíváit is. Használjon 
ötletbörzét a vállalat megfelelő érdekelt feleinek a következő elkötelezettségi 
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programokhoz való hozzárendeléséhez: A) "Generation21", B) "Caring Hands" és C) 
kulturális tevékenységek ösztönzése (erre a célra használjon három flipchart-lapot). 
Ezt követően beszélje meg az érintett felek közötti együttműködéseket és a 
számukra fennálló kölcsönös előnyöket.  
 
 
További információk és források 
 

CSR vállalat: Siemens Zrt. (A Siemens regionális képviselete, Magyarország) 
Ország: Magyarország 
Iparág: Elektronikai nagykereskedelem 
Fő üzletág: Energia, ipar, közlekedés, orvosi technológia  
Cím: HU – 1143 Budapest, Gizella út 51-57.  
Telefon: +361 471 100 
www / email: www.siemens.hu, info.hu@siemens.com 
Kapcsolat: Faludi Krisztina  
Beosztás: Kommunikációs menedzser 
Alkalmazottak száma: 400 
 

http://www.vaude.de/
http://www.siemens.hu/
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Egyszerű lépések a CSR-stratégia felépítéséhez 

8.1. Személyes CSR-motiváció és fenntartható fejlődés  

 
Rövid összefoglalás 
 
A legtöbben nem csak azért vállalnak felelősséget a munkahelyükön, mert 
ellenkező esetben elveszítenék azt. Általában a felelősségvállalás számos 
személyes okból is fontos a munkavállalók számára. Néhány ember 
motivációja önzetlen tényezőkön is alapulhat, mint például idealizmus, 
altruizmus vagy az "egyszerűen ez a helyes" koncepció. Az egyéni előnyök 
azonban alkalmazhatók az emberek motiválására is annak érdekében, hogy 
foglalkozzanak a vállalati társadalmi felelősségvállalással (CSR) és a 
fenntartható fejlődéssel.  
 
A vállalatoknál főleg a CSR-koordinálással megbízott vezetők és alkalmazottak 
azok, akik minden eszközt bevetnek a fenntartható vállalati fejlődés 
témakörének alkalmazása érdekében. A CSR sem kerülheti el a szakmai 
célkitűzések esetén is tapasztalható visszaesést, a személyek közötti 
viszonyokat érintő problémákat és az "üresjáratokat". Ezért a személyes 
motiváció megismerése a CSR szempontjából is segít az egyéneknek sikeresen 
kezelni az adott nehéz helyzeteket. 
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR- és fenntartható fejlődés iránti saját motiváció azonosítása 
 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
"Világunkban a nagyszerű dolgok csak akkor történnek meg, ha valaki többet tesz 
annál, mint amit megkövetelnek tőle". 
 

Hermann Gmeiner (1919-86), szociálpedagógus, az SOS gyermekfalvak 
megalapítója.  
 
A CSR-stratégiák és -projektek vállalaton belüli sikeres alkalmazásához hasznos, ha 
a megvalósítást megelőzően az összes érintett fél egyértelműen megérti saját 
motivációját és egyéni céljait. A CSR-rel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
személyes motiváció meghatározása nem csupán az egyes személyek sikerességét 
és meggyőző erejét növeli, hanem a csapattal való együttműködésüket is javítja. Az 
is sokat segíthet, ha a projekt során rendszeresen áttekintik az eredeti személyes 
célkitűzéseket. Annak ellenére, hogy egy vállalat nem szigeteli el magát a társadalmi 
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és ökológiai környezettől, az egyes személyek felelőssége azonban csak a 
személyes célkitűzések és a társadalmi fejlődés figyelembe vételével határozható 
meg. 
 

 
8.1. feladat (hozzávetőlegesen 30 perc) 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy gondolják végig saját CSR-motivációjukat az egyéni 
munka során. Kérje meg őket, hogy az első 10 percben válaszoljanak legfeljebb 3 
mondatban a következő kérdésekre:  
 

 Miért foglalkozom a CSR-rel és a fenntartható fejlődéssel? 
 
Ezt követően hagyjon időt a résztvevőknek, hogy kiválasszanak hármat az 
alábbiakban megemlített személyek csoportjából, akikkel közlik azt a szándékukat, 
hogy a vállalaton belüli CSR-rel szeretnének foglalkozni. 
 
A résztvevők néhány mondatban vagy kulcsszóban fogalmazzák meg, hogy A) 
hogyan szeretnék pozícionálni magukat a CSR-en belül a kiválasztott személyek 
csoportjával szemben és B) mit tartanak megfelelőnek a vitapartnereik 
megszólításának folyamatában. 
 
A résztvevők a következő személyek csoportja közül választhatnak a CSR-
témakörön belüli pozícionáláshoz:  
 

 Munkatársaim a vállalaton belül 

 Felettesem 

 Személyes baráti köröm 

 Magánjogi partnerem 

 Saját gyermekeim 

 Más vállalatoknál dolgozó ismerőseim 

 A lakóhelyem szerinti helyi politikusok 

 Kapcsolathálózatom a közösségi oldalakon (pl. Facebook) 

 (olyan kiválasztott személy vagy csoport, akivel a CSR-ről szeretnék beszélni) 
 

 
További információk és források 
 
Methodensammlung – In 7 Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht (Bécs 2006) 
 
Wallner + Schauer GmbH – fenntarthatósági tanácsadók 
 
http://www.nachhaltigwirtschaften.at 
 
 
 

http://www.nachhaltigwirtschaften.at/
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Egyszerű lépések a CSR-stratégia felépítéséhez 

8.2. A CSR erősségeinek és lehetőségeinek vizsgálata a vállalaton 

belül 

 
Rövid összefoglalás 
 
A kis- és középvállalkozásokban (KKV-k) a felelősségteljes vállalatvezetés 
gyakran az üzleti rutin részét képezi anélkül, hogy azt kifejezetten vállalati 
társadalmi felelősségvállalásnak (CSR) neveznék, és stratégiailag így 
használnák fel. Ezekben az esetekben a CSR-potenciálok elemzése jelenti az 
első lépést egy CSR-stratégia erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek 
és veszélyeinek áttekintésére. Az ún. SWOT-elemzés (erősségek, gyengeségek, 
lehetőségek és veszélyek) széles körben használt eszköz a stratégiai vállalati 
tervezéshez. Ez segít a vezetésnek leírni az aktuális helyzetet a vállalat 
erősségei és hiányosságai alapján, valamint ezt követően levonni a 
következtetéseket a jövőbeni lehetőségeket és kockázatokat illetően. A CSR 
SWOT-elemzésének eredményei képezik alapját a stratégiai menedzsment 
specifikus céljainak.  
 

 
Tanulási célkitűzések 
 

 A SWOT-elemzés stratégiai célként történő használata a vállalaton belüli 
CSR-irányelvhez és CSR-intézkedésekhez 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A SWOT-elemzés kifejezetten jól alkalmazható egy CSR-projekt vagy átfogó CSR-
stratégia kezdeti és meghatározási fázisában. Az elemzés a vállalat valós 
helyzetéhez kapcsolódó pozitív és negatív szempontok közvetlen kiértékelését 
eredményezi. Ezt követően ezek a fő jellemzők a jövőbeli perspektívák 
szempontjából lehetőségekké és veszélyekké alakulnak. A SWOT-elemzés grafikai 
megjelenítése egy egyszerű mátrixot jelent. A házon belüli erősségeket és 
gyengeségeket az aktuális helyzethez rendelik, a külső lehetőségeket és veszélyeket 
pedig a jövőbeni helyzethez. 
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Valós helyzet 
= belső tényezők 
 (házon belül) 

Jövőbeli forgatókönyv 
= külső tényezők 
(a vállalatot körülvevő)  

Erősségek 
 

Lehetőségek 

Gyengeségek 
 

Veszélyek 

 
A vállalaton belül az alapvető helyzetelemzést és CSR-értékelést arra használják, 
hogy az alkalmazott CSR-szempontokat valós helyzetükben értékeljék 
erősségekként vagy hiányosságokként, és így a SWOT-elemzés kiindulási pontját 
jelenthetik. Továbbá, a SWOT-elemzés a CSR-fejlesztések minden későbbi 
fázisában felhasználható az egyes CSR-tevékenységek potenciáljának 
kiértékelésére vagy a vállalat számára a belső és külső forrásokból felkínált 
projektajánlatok megbeszélésére. A SWOT-elemzés első lépése a vállalaton belüli 
jelenlegi CSR-helyzet és a környezet elemzését foglalja magában a saját erősségek 
és hiányosságok szempontjából. Az elemzést általában egy projektcsapat 
segítségével végzik, amely széles körű know-howt és tapasztalatot biztosít 
különböző szempontokból a meghatározott témakörrel kapcsolatosan. A 
projektcsapat alkalmazottainak vagy tagjainak dokumentálniuk kell a vállalat valós 
helyzetére vonatkozó azon kulcsszavakat, amelyeket a SWOT-mátrixszal 
kapcsolatos ötletbörze során gyűjtöttek össze.  
 
A SWOT-elemzés második lépése abból áll, hogy a vállalat jelenlegi helyzetéről 
áttérnek a vállalat jövőbeni lehetőségeinek pozitív (lehetőségek) és negatív 
(veszélyek) szempontjaira. A jövőbeni lehetőségek megbeszélése a korábban 
meghatározott erősségek és hiányosságok alapján történik, és azokat az 
értékeléseket tükrözi, amelyek a vállalaton kívül is szerepet játszhatnak (külső 
tényezők). A kapcsolódó munkamódszer tehát a csapaton belüli ötletbörzét jelenti. 
Továbbá, a SWOT-elemzésnek ez a fázisa ösztönzi a csapat képzelőerejét és 
azonosulását a kiválasztott CSR-témakörrel. Alapjában a SWOT-elemzést érdemes 
a kezdetben meghatározott kronológiai időkeretre alapozni, és ezen időkeret alapján 
kivetíteni a jövőbeli lehetőségekre.  
 
Az ötletbörze-fázisok befejezését követően a projektcsapatban meg kell beszélni a 
kiértékelés összesített eredményeit. A SWOT-elemzés végén az alapvető kérdés 
annak a megtalálása, hogy mely gyakorlati célok és intézkedések határozhatók meg 
a CSR fejlődéséhez a vállalaton belül. A SWOT-elemzés a következő kombinált 
opciókkal szemléltethető:  
 

A) Erősségek-lehetőségek: Milyen erősségek milyen lehetőségekkel 
kombinálhatók? 

B) Erősségek-veszélyek: Milyen erősségek használhatók a fenyegetések ellen? 

C) Gyengeségek-lehetőségek: Milyen hiányosságok használhatók a lehetőségek 
létrehozásához? 
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D) Gyengeségek-veszélyek: Hogyan védhető meg a vállalat a veszélyekkel 
szemben? 

 

 
8.2. feladat (hozzávetőlegesen 45 perc) 
 
A résztvevők csoportjával hozzon létre 4-6 személyből álló munkaasztalokat, és 
elemezzenek ki egy tetszőleges CSR-témakört egyéni SWOT-elemzések 
segítségével. Például, létrehozhat 4 asztalt, és a kis csoportok munkaterületeit CSR-
tevékenységi szférákra oszthatja, mint: 1. Munkahely, 2. Környezet, 3. Piac és 4. 
Helyi közösség. Ezt követően kérje meg az egyes csapatokat, hogy a plénumon 
foglalják össze SWOT-elemzéseik eredményeit egy csoportos eszmecsere keretein 
belül. 
 
* Példa: Egy 500 alkalmazottat foglalkoztató vállalat Európában fotovoltaikus 
eszközöket gyárt. Az Ázsiából érkező versenytársak miatt a vállalat kényszerítve érzi 
magát, hogy a jövőben Kelet-Ázsiában is beindítsa a gyártást. Ez a gyártási 
kapacitás növelés lehetővé tenné a vállalat számára a megtakarítást és a piaci 
részesedések növelését. A vállalatnak azonban ezzel csökkentenie kell a 
foglalkoztatottak számát az európai gyárában. Hogyan értékelné a vállalat jövőbeli 
döntését a CSR szempontjából? 
 
 
További információk és források 
 
Hermann Simon és Andreas von der Gathen: Das große Handbuch der 
Strategieinstrumente. Alle Werkzeuge für eine erfolgreiche Unternehmensführung.  
(Frankfurt 2002) 
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Egyszerű lépések a CSR-stratégia felépítéséhez 

8.3. Teljesítménymérés: Saját CSR-lehetőségek az iparágak közötti 

összehasonlításban  

 
Rövid összefoglalás 
 
Annak érdekében, hogy egy vállalat a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
(CSR) segítségével különböztesse meg magát a versenytársaktól, a 
versenytárs-vállalatokkal szemben vonzóként és példásként kell megjelennie a 
vásárlók, alkalmazottak és az egyéb érdekelt felek előtt. Egy vállalat a 
versenytársai CSR-ének vizsgálatához iparági és környezeti elemzést 
használhat, és teljesítményértékeket állíthat fel a saját CSR-stratégiájának 
összehasonlításához és méréséhez az iparágon belül (teljesítménymérés). Az 
iparágon belül a saját vállalatról és a versenytársakról szóló médiajelentések 
összegyűjtése és kiértékelése gyakorlati megközelítést kíván, és nem igényel 
egyéb költségeket. Továbbá, meghatározhatók a vállalat székhelyének 
régiójában fennálló tendenciák, valamint társadalmi, vállalati és ökológiai 
témakörök. Ezek alapján a közvéleményben rejlő olyan CSR-szempontok is 
azonosíthatók, amelyeket a vállalat a múltban még nem vett figyelembe. A 
teljesítménymérésnek az a célja, hogy jobban alkalmazzák a CSR-stratégiát a 
keretfeltételekhez és az iparági és regionális elhelyezkedés jövőbeli 
perspektíváihoz.  
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 Az iparág és a környezet teljesítménymérésének végrehajtása, valamint CSR-
teljesítménymérés végzése a CSR-témaköröket érintő médiajelentések 
alapján.  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A CSR innovatív lehetőségeket kínál, főleg a kis- és középvállalkozások számára, de 
a mikrovállalkozások és szabadúszók számára is, amelyeknek köszönhetően a 
versenyiparágakban pozitívan jelennek meg, és megerősítik helyzetüket a piacon. 
Bizonyos vállalatok intenzíven összpontosítanak a minőségi előretörésre abból az 
árcsökkenésből kifolyólag, amelyet az okoz, hogy a nagyobb versenytársak vagy 
globális piacok a kiegészítő CSR-jellemzőiknek köszönhetően már az önmaguk 
sikeres pozícionálásának folyamatában vannak. 
 
Egy átfogó médiaelemzés az iparágban uralkodó társadalmi, vállalati, ökológiai és 
etikai korrelációk és tendenciák kezdeti áttekintését biztosítja. A legtöbb kis- és 
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középvállalkozás (KKV) esetén fennálló, megszokott helyzethez hasonlóan azonban 
viszonylag kevés médiajelentés tárgyal olyan fogalmakat, mint a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás vagy a felelős vállalati polgárság. Ezért a CSR-rel kapcsolatos 
médiajelentés-gyűjtemények esetén van értelme annak, hogy a CSR kutatási 
fogalmaktól eltérő, több egyéb kutatási fogalmat határozzanak meg, amelyek alapján 
végrehajtható majd a társadalmi, vállalati és ökológiai környezetet érintő kutatás. 
 
A médiajelentéseken keresztül végzett teljesítmény-felmérést a vállalat piac 
specifikus helyzetéhez mérten kell alkalmazni, ami a következő alapszektorokra 
osztható fel: A) saját vállalat, B) versenytársak/iparág és C) regionális 
környezet/helyszínek. 
 
A CSR-t érintő kutatások és a médiavisszajelzés kiértékeléséhez érdemes 
egyértelműen kiemelni a vállalati társadalmi felelősségvállalás főbb szempontjait 
annak érdekében, hogy összehasonlíthatók legyenek a saját fenntarthatósági 
cselekvésekkel. Továbbá, kiértékelhetők az iparági CSR-cselekvések, valamint a 
lehetőségek és a megkülönböztetések adaptálhatók a saját vállalatba is. 
 
A pozitív jelentések értékes betekintéseket nyújthatnak, amelyek segítenek a leírt 
vállalat által nyújtott fenntarthatósági teljesítmények átgondolásában. A negatív 
főcímek esetén kiértékelhető, hogy a leírt helyzetet miként lehetett volna jobban 
megoldani vagy elkerülni a CSR-stratégia keretein belül, és ez milyen lehetséges 
következményekkel járna a vállalat számára. 
 
 
8.3. feladat (hozzávetőlegesen 90 perc) 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy egy általuk választott iparágban kutassanak fel CSR-
releváns témakörökkel foglalkozó médiajelentéseket. Például a jelen gyűjteményben 
bemutatott példavállalatok iparágára is hivatkozhat.  
 
Ossza fel a résztvevőket kis csoportokra a különböző kutatási területek megfelelő 
lefedése érdekében. A kutató csoportok számára fennálló lehetőségek a következők:  
 

1.) A saját vállalat  
2.) Három-öt versenytárs (beleértve az iparág vezető vállalatát is) 
3.) A vállalati székhely régiója 
4.) Környezetvédelmi csapat  
5.) Társadalmi ügyek csapat  
6.) "CSR-szakértők" csapat (kutatás a szaklapokban) 
7.) Stb.  

 
A kutatás befejezését követően az egyes csoportok 5 kiválasztott médiajelentést 
adnak át a másik csoportnak (ha lehetséges). Például, az "5. csoport - Társadalmi 
ügyek" az "1. csoport - A saját vállalat" médiajelentéseit kapja meg stb. 
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Kérje meg a résztvevőket, hogy beszéljék meg a frissen kapott médiajelentéseket 
csoportjukon belül, és a plénum végső csoport-eszmecseréjekor mutassák be azok 
fő CSR-jellemzőit. A megbeszélés során a CSR-releváns médiajelentések 
kiértékelésekor vegye figyelembe a fentiekben említett lehetséges célokat. 
 
Tipp: Amennyiben azt tervezi, hogy a résztvevőkkel CSR-látogatást tesz egy 
vállalatnál, akkor ezt a gyakorlatot használhatja a látogatásra való felkészítésükre.  
 
 
További információk és források 
 
Methodensammlung – In 7 Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht (Vienna 2006) 
 
Wallner + Schauer GmbH – Fenntarthatósági tanácsadók 
 
http://www.nachhaltigwirtschaften.at 
 
 
 
 

http://www.nachhaltigwirtschaften.at/
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Egyszerű lépések a CSR-stratégia felépítéséhez 

8.4. A CSR stratégiaellentétes megközelítésben 

 
Rövid összefoglalás 

Egy vállalat "Fenntarthatóságellenes utasításai" a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás (CSR) ellentétes megközelítését jelentik. A CSR-stratégia 
ilyen típusú megközelítése sokkal egyértelműbbé kívánja tenni a 
fenntarthatóság témakörét az alkalmazottakkal vagy az érdekelt felek kiterjedt 
körével zajló párbeszéd során. Abból a célból jött létre, hogy elkerülje a 
gyakorlati relevanciát nélkülöző és elvont hatású követelményeket. Az érintett 
felek fokozatosan létrehoznak egy átfogó alapot a vállalat fenntarthatósági 
irányelvéhez a "Fenntarthatóság ellenes utasítás" alapján. Ez egyértelművé 
teszi azt, hogy mit jelent valójában a fenntarthatóság a vállalat és az érintett 
alkalmazottak (érdekelt felek) számára. 

 
Tanulási célkitűzések 
 

 CSR- és fenntarthatósági alapelvek létrehozása a vállalat alkalmazottainak és 
egyéb érdekelt feleinek a bevonásával.  

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
Általában nehéz feladat a CSR és vállalati fenntartható fejlődés bonyolult 
témakörének végleges érvényű bemutatása. Tulajdonképpen gyakran sokkal 
könnyebb meghatározni, hogy mi az ami egy vállalatnál nem fenntartható. A 
"Fenntarthatóság ellenes utasítás" kreativitási módszer ezt a helyzetet használja ki. 
Kis kerülővel ez a módszer alapot kínál egy vállalat fenntarthatóságának és CSR-
jének meghatározásához az alkalmazottak és más érdekelt felek bevonásával.  
 
A kisvállalkozások esetén az összes alkalmazott közösen alkalmazhatja a 
"Fenntarthatóság ellenes utasítás" módszert. Nagyobb vállalatok esetén az 
alkalmazáshoz sokkal megfelelőbb egy adott projektcsapat felállítása. Továbbá, a 
módszer a vállalat érdekelt felekkel zajló párbeszédében is használható, így a 
célcsoportok sokkal szélesebb köre szólítható meg.  
 
A módszer végrehajtásához az elején egy moderátor a következő indítókérdéseket 
teheti fel a résztvevőknek az ötletbörze elindításához. A hozzájárulók flipchart-
lapokon a következőket kapják meg felsorolás formájában:  
 

 Hogyan ismeri fel, hogy a vállalatunk fenntartható? 
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Ezek a kezdeti ötletgyűjtemények és bírálati pontok képviselik a "Fenntarthatóság 
ellenes utasítást". Ezeket folyamatosan részletes kérdésekkel egészítik ki. Ezzel a 
kérdéseket és hozzájárulásokat a moderátor újból dokumentálhatja, vagy maguk a 
résztvevők írhatják fel kis cetlikre.  
A moderátor a következő kérdéseket teszi fel:  


 Hogyan ismeri ezt fel a helyi közösség? 

 Hogyan ismerik fel mindezt ügyfeleink?  

 Hogyan ismerik fel mindezt az alkalmazottak vagy családtagjaik?  

 Hogyan ismerik fel mindezt beszállítóink és üzleti partnereink? 

 Hogyan ismerik fel mindezt a bankok?  

 Hogyan ismerik fel mindezt a versenytársak?  

 Milyen hatása van mindennek az iparágra? 

 Milyen hatása van mindennek a környezetre? 
 
Amint az összes kérdés megválaszolásra került, és a kulcsszavakat minden 
résztvevő számára bemutatták flipchart-lapokon vagy cetliken, a moderátor felkéri a 
csoportot, hogy határozza meg az egyes pontok ellenkezőjét: 
 

 Hogyan kerülhető el egy ilyen helyzet?  

 Mi tehet a vállalat tehát annak érdekében, hogy fenntarthatóan cselekedjen? 
 
A résztvevők szempontjából a végső ötletbörze során nyert válaszok a vállalat 
fenntartható fejlődési és CSR követelményeit jelentik. Ezek a követelmények 
útmutatásként fogalmazhatók meg és javasolhatók a vezetőség részére.  
 
 
8.4. feladat (hozzávetőlegesen 45 perc) 
 
A szeminárium csoportban moderáljon egy "Fenntarthatóság ellenes utasítást" egy 
tetszés szerint választott vállalat számára, például a jelen gyűjteményben található 
gyakorlati példák egyikét.   
 
 
További információk és források 
 
Methodensammlung – In 7 Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht (Vienna 2006) 
 
Wallner + Schauer GmbH – Fenntarthatósági tanácsadók 
 
http://www.nachhaltigwirtschaften.at 
 
 
 
 
 

http://www.nachhaltigwirtschaften.at/
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Egyszerű lépések a CSR-stratégia felépítéséhez 

8.5.  Párbeszéd az érdekelt felekkel a "CSR world cafe"-ban  

 
Rövid összefoglalás 
 

Egy vállalatnak az alkalmazottakat különböző szinteken kell integrálnia a 
vállalati társadalmi felelősségvállalásba (CSR). A CSR-stratégiát csak ebben az 
esetben érzékelik megfoghatónak és élőnek a teljes vállalaton belül, és külső 
és belső szemszögből csak ekkor jelenik meg eredetiként. A "CSR word cafe" 
azt a célt szolgálja, hogy a vállalat alkalmazottait "kávéház-szerű" hangulatban 
integrálja a CSR fejlesztésébe. A "World Cafe" kreativitási módszer láthatóvá 
és használhatóvá teszi a kollektív kreativitást az alkalmazottak között a 
vállalaton belüli CSR-stratégiaalkotók számára. A "CSR world cafe" a know-
how és az ötletek cseréjét és továbbfejlesztését számos eszmecsere-körön 
keresztül kezdeményezi. Ez a feltáró folyamat nem csak új betekintéseket 
eredményez, hanem az alkalmazottak általi azonosítást is ösztönzi, amikor 
CSR-témakörrel foglalkoznak a vállalaton belül. Továbbá, ez a módszer a 
vállalat érdekelt felekkel folytatott átfogó párbeszédéhez is használható. A 
"CSR world cafe"-nak és folytatásának egyértelműen megfogalmazott CSR-
témaköröket kell tárgyalnia.  

   
  

Tanulási célkitűzések 
 

 A "CSR world cafe" kreativitási módszer megismerése és megtapasztalása az 
alkalmazottaknak a CSR-fejlesztési folyamatba történő integrálásának 
eszközeként. 

 A gyakorlati módszerek megismerése az az érdekelt felekkel folytatott 
párbeszédhez 

 
 
CSR tanulási tartalmak 

Az alkalmazottak integrálása egy vállalat CSR-fejlesztésébe különböző stratégiai 
fázisokban segítheti elő a "CSR world cafe"-t. Például, a vállalatok ezt a kreatív 
csoportmódszert használva célkitűzéseket fogalmazhatnak meg saját CSR-
koncepciójuk alapján, vagy a folyamatot a következő CSR-jelentés optimalizálására 
használhatják. A "CSR world cafe" alkalmak individuálisan is megszervezhetők, és 
egyértelműen meg kell határozni őket annak érdekében, hogy megoldás-orientált 
módon működhessenek. Az alkalmazottak mellett ez a módszer a vállalat egyéb 
célcsoportjait is képes integrálni, és kiindulási pontot jelenthet az érdekelt felekkel 
való párbeszédhez.  
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A "CSR world cafe" esetén a vállalat számára nincs többre szükség, mint egy 
helyiségre néhány asztallal és székkel, valamint asztalonként egy alkalmazottra, aki 
házigazda/moderátor szerepet vállal. Általában a "CSR world cafe" 3 egymást követő 
eszmecsere körből áll. A folyamatban 4-6 alkalmazott (vagy érdekelt fél) 20-30 percig 
együtt foglal helyet egy asztalnál, nyugodt, kellemes környezetben. Az asztalnál ülő 
résztvevők közötti eszmecserét a megfelelő házigazda támogatja és moderálja. A 
"CSR world cafe" első köre során a moderátori szerep a résztvevők üdvözléséből és 
a témakör rövid bemutatásából áll. A moderátor ezt követően minden részvevőtől 
visszajelzést kér a bemutatott témakörrel kapcsolatosan. A vendégeket arra 
bátorítják, hogy mondják el különböző véleményeiket, értékeléseiket, 
tapasztalataikat, javaslataikat és ötleteiket. A moderátornak figyelnie kell arra, hogy 
az összes résztvevő megfogalmazza véleményét, és aktívan részt vegyen a 
beszélgetésben. Ez biztosítja "CSR world cafe" mottót érintő eszmecserét és a know-
how átadást. Továbbá, a moderátor felsorolás formájában dokumentálja a résztvevők 
főbb megjegyzéseit az asztalnál zajló eszmecsere közben, pl. flipchart-lapokra. Az 
"asztalprotokollt" az eszmecserében résztvevő összes partner részvételével kell 
összeállítani. A "CSR world cafe" asztalok házigazdája/moderátora jelentősen 
hozzájárul az esemény sikeréhez azáltal, hogy folyamatosan visszatereli a 
beszélgetést az asztal részére meghatározott témakörhöz. Anélkül, hogy a tartalmat 
szabályozná, a moderátor lehetővé teszi a konstruktív hozzájárulást az 
eszmecseréhez, ami különböző véleményeket és ötleteket kapcsol össze, és új 
cselekvési folyamatot indíthat el.  

Az első eszmecsere kör kezdetét és végét például gonggal lehet jelezni. Ezt 
követően a résztvevők szabadon új asztalokat választanak egy új eszmecsere kör 
elindításához. Az egyes asztalok házigazdái üdvözlik az új csoportot, és röviden 
bemutatják számára az asztalnál korábban megbeszélt és kulcsszavakban rögzített 
témaköröket. A moderátor átadja az előző kör főbb ötleteit az újonnan érkezetteknek. 
A résztvevők ekkor közösen folytatják a beszélgetést az előző ötletek alapján, majd 
újból dokumentálja a következtetéseiket felsorolás formájában. Az asztal- és 
csoportcsere fő lehetősége abban áll, hogy a résztvevők egy adott témát számos 
több személlyel beszélhetnek meg, és saját maguk is hozzájárulhatnak az előzőleg 
dokumentált ismeretekhez és ötletekhez. A második kreativitási kör végét követően a 
"CSR world cafe" a harmadik és utolsó körbe lép, és ismét gondolatébresztő 
impulzusokat és további összekapcsolódásokat eredményez majd az adott CSR-
témakört illetően. Szünet után az összefoglalt eredmények a teljes csoport számára 
bemutatásra kerülnek, amely további eszmecserék alapját teremtheti meg.  

  
8.5. feladat (hozzávetőlegesen 60 perc) 
 
Hozzon létre "CSR world cafe"-t a szemináriumprogramban résztvevőkkel. Ennek 
során hivatkozhat a videóban látható CSR-példákra, valamint a jelen gyűjteményben 
bemutatott példavállalatokra is. A "CSR world cafe"-t a program különböző 
szakaszaiban többször is használhatja csoportos módszerként.  
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Tanács: A „CSR world cafe“ módszert moderátorok nélkül is használhatja, például a 
vállalat CSR-orientációjának stratégiai elindításához. A vállalat által szervezett 
következő éves találkozók vagy karácsonyi ünnepségek előtt egy órával az összes 
alkalmazottat "ötletsétára" kell motiválni a CSR-témaasztalok körül.  
 
 
További információk és források 
 
The World Café Community Foundation 
 
http://www.theworldcafe.com 
 
 
"Részvétel és fenntartható fejlődés Európában" program 
 
http://www.partizipation.at/index.php?english 

http://www.theworldcafe.com/
http://www.partizipation.at/index.php?english
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Egyszerű lépések a CSR-stratégia felépítéséhez 

8.6. A CSR alkalmazása a kis- és középvállalkozások (KKV-k) 

esetén 

 
Rövid összefoglalás 
 

A vállalatokat nem mindig olyan vezetők és közgazdászok irányítják, akiket a 
szervezeti fejlesztés során végrehajtandó stratégiai változtatásokra képeztek 
ki. A kisebb és a tulajdonos által irányított vállalkozások esetén a saját 
szakmájukhoz értő személyek egyidejűleg a vezető szerepét is betöltik. 
Vállalatuk irányítását a tapasztalati értékekre és a "józan észre" alapozzák. A 
kis és hagyományos vállalatok esetén a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
(CSR) ritkán jelent gyors választ az elkövetkező hónapok napi kihívásaira és 
megrendelési helyzeteire. A CSR alkalmazásához a kis- és középvállalkozások 
esetén a "kis lépések politikáját" kell alkalmazni. A kisvállalkozások és az 
egyéni vállalkozók jelentős előnnyel rendelkeznek a nagyvállalatokhoz képest: 
viszonylag könnyebben képesek integrálni a vállalkozó szellemű 
személyiségek morális koncepcióit a munkafolyamatokba, termékekbe és 
szolgáltatásokba.   
  
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR kisvállalkozásokba történő bevezetéséhez létrehozott gyakorlati 
működési útmutató kipróbálása 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A CSR lépésről-lépésre történő bevezetése a meglévő vállalati struktúrába lehetővé 
teszi a prioritások meghatározását, majd az ezekre a prioritásokra alapozott időkeret 
és sebesség alkalmazását. A CSR fokozatos alkalmazása kifejezetten fontos a 
kisvállalkozások és tulajdonos által irányított vállalkozások számára, mert ezeknél a 
vállalkozásoknál a fő folyamatok újraszervezése jelentős személyes hatással van a 
vállalkozó szellemű személyiségre. Mivel a vállalat strukturális CSR-összpontosítása 
a környezetvédelmi, vállalati és társadalmi tendenciaformáló témakörökre bizonyos 
esetekben azt követeli meg, hogy a vállalkozó megkérdőjelezze vagy teljes 
mértékben elhagyja a bizonyított "recepteket" és helyzeteket.  
 
A "CSR az egyszemélyes vállalkozások esetén" útmutató öt lépésben kínál egyszerű 
utasításokat a CSR alkalmazásához:  
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1. lépés – Döntéshozatal arról, hogy mi a vállalat szerepe 
2. lépés – Releváns információk begyűjtése 
3. lépés – Célok kitűzése 
4. lépés – Intézkedések alkalmazása 
5. lépés – Eredmények áttekintése és az elkötelezettség kommunikálása 
 
 
1. lépés – Mi a szerepe a CSR-nek a vállalatnál?  
 
A napi üzleti rutin általában kevés időt ad a stratégiai vállalati tervezést érintő 
általános kérdések megválaszolására, különösen az olyan kisvállalkozások esetén, 
amelyeknél egyetlen személy kezeli a felmerülő követelményeket. Ez negatív 
hatással van a vállalat fő kompetenciáit és versenyelőnyeit érintő kérdésekre. A 
CSR-nek a fő tevékenységi körbe történő kifejezett beintegrálásához első lépésként 
érdemes leellenőrizni, hogy a vállalatnál mely személyes, vállalati, környezetvédelmi 
és társadalmi értékeket kell stratégiailag felhasználni és a folyamatokba építeni.   
 
 
2. lépés – CSR-releváns információk begyűjtése 
 
A vállalatok szükséges helyesbítései és innovációs lehetőségei az "idők szavával" 
együtt merülnek fel. A CSR bevezetése a belső és külső cselekvési területek átfogó 
elemzésén alapul a következő területeken: A) Vállalat/alkalmazottak, B) Piac, C) 
Környezet és D) Társadalom. A vállalati cselekvési kör CSR-hez kapcsolódó 
információinak begyűjtése pozitív hatással lehet a vállalati fejlődésre és a jövő 
garantálására.  
 
Az információ rendszeres begyűjtéséhez és a párbeszéd megalapozására való 
felhasználásához a CSR alkalmazásának második lépése a vállalat érdekelt feleinek 
elemzését foglalja magában. A vállalattulajdonosok a hálózatokba való 
integrálódástól függenek. Az üzleti sikerhez általában követelmény az érdekelt 
felekkel való alapvetően tisztességes együttműködés. Ennek az alapján a saját 
hálózaton belül az érdekelt felekkel fennálló kapcsolat CSR-releváns szempontokkal 
és kapcsolattartókkal bővíthető ki. Továbbá, az érdekelt felekkel és a tendenciákkal 
kapcsolatos témakörök azonosítása felhasználható a saját környezettel való imázs-
építő jellegű kommunikációra.   
 
 
3. lépés – CSR célok kitűzése 

Az irányultság CSR irányába történő elmozdításához létrehozott célkitűzéseket a 
vállalaton belüli erősségekre kell fektetni, anélkül azonban, hogy szem elől 
tévesztenék a hiányosságok minimalizálását. Leegyszerűsítve, a legfontosabb 
vállalati célkitűzések CSR-szempontokkal történő összekapcsolása a következő 
kérdésekre osztható fel:  
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A) Jelenleg milyen értékeket helyez előnybe a vállalat? Hogyan erősíthetők meg 
ezek az értékek? 

B) Milyen további értékek ösztönözhetők a vállalati célkitűzésekkel? Hogyan 
használhatók ezek az értékek stratégiailag? 

C) Milyen értékekre van negatív hatással a vállalati tevékenység? Hogyan 
csökkenthetők ezek a hiányosságok? 

A "SMART" módszer egyszerű, de professzionális keretet jelenthet a CSR-
célkitűzések megfogalmazásához. A "SMART" jelentése: specifikus, mérhető, vonzó, 
realisztikus, időszakokra osztott. 

 
4. lépés – CSR-intézkedések alkalmazása  

A vállalat jövőbeni, társadalmi relevanciájú kérdések iránti hosszú távú orientációja 
általában nem érhető el azonnal. A CSR tanulási folyamatot is jelent a vállalaton 
belül, amely magában foglalja az érdekelt felek közötti összes kapcsolatot. Egyedi 
esetekben a kipróbálás érdekében érdemes fenntartható termékeket és 
szolgáltatásokat bevezetni. A CSR-tevékenységek azonnali bevezetése helyett a 
tapasztalat azt mutatja, hogy a kis és jól megtervezett lépések jelentik a sikert.  Ez a 
vállalat megfelelő tanulási és optimalizációs lehetőségeit is magában foglalja. A 
következetesség és a kommunikáció, valamint a bizonyos szintű kitartás biztosítja a 
CSR-tevékenységek fenntarthatóságát és hitelességét, és megelőzi a jó szándékú 
akcionizmust.    

 
5. lépés – A CSR alkalmazással kapcsolatos siker áttekintése és kommunikálása  

A CSR-nek addig van értelme, amíg a kitűzött célok elérhetőek. Ezért az elérhető 
célkitűzések megközelítését és elérését rendszeresen át kell tekinteni, már a CSR-
tevékenységek alkalmazási fázisában is. Ez egyidejűleg lehetővé teszi a vállalat 
számára, hogy jelentősen hozzájáruljon a minőségmenedzsmenthez a saját fő üzleti 
tevékenységén belül.  

A siker kommunikálása a CSR-folyamat végén azt jelenti, hogy a CSR kifejtheti a 
hatásait. A stratégiai kommunikáció is hasznos azonban a "CSR-irányelvek kis 
lépésben" történő alkalmazása során. Az érdekelt felek rendszeres integrálása 
jelentős indikátorokat jelenthet egy helyesbítési folyamat számára, és ennek 
eredményeképpen a vállalat jövőjének biztosításához, különösen a CSR alkalmazási 
fázisa közben.   

 
8.6. feladat (hozzávetőlegesen 45 perc) 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy 3-5 személyből álló csoportokban alakítsanak ki 
virtuális kisvállalatokat.  Ebből a célból a résztvevők iparágak és vállalati 
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tevékenységek közül választhatnak. Néhány résztvevő képzeletbeli egyszemélyes 
vállalkozásként egyedül is dolgozhat.  
 
A kisvállalkozások résztvevőit először kérje fel arra, hogy röviden határozzák meg 
kötelezettségeiket a vállalaton belül, egyenlőnek tekintve a saját csoportjuk méretét a 
vállalat "valódi" méretével.  (Egyszemélyes vállalkozások esetén a vállalkozó a saját 
maga főnöke, és egyetlen alkalmazottként lesz felelős az összes felmerülő 
feladatért).  
 
Hozzávetőlegesen 30 perces csapatmunkában a kisvállalkozásoknak meg kell 
beszélniük a jelen modulban kiemelt "5 lépés a CSR alkalmazásához" részt, és 
felsorolás formájában le kell írniuk ötleteiket és javaslataikat. Amennyiben a kis 
csoportok bemutatóját csapatonként 5 percre csökkenti, ez további "versenyjelleget" 
kölcsönöz a tevékenységnek. Továbbá, a bemutatók "CSR-szereposztássá" is 
bővíthetők, ha az összes vállalati csapat egy-egy képviselőjét felkéri arra, hogy 
zsűritagként értékelje ki a bemutatókat. A zsűri 1-től 10-ig terjedő skálán fog szavazni 
a legmeggyőzőbb CSR-alkalmazásról.    
 
Amennyiben a bemutatókat követően csoportos megbeszélést alkalmaz, akkor arra 
bátoríthatja a plénumot, hogy főleg az egyszemélyes vállalkozások és az 
alkalmazottakkal rendelkező vállalatok közötti CSR-különbségeket elemezzék ki.  
 
 
További információk és források 
 
Corporate Social Responsibility im Mittelstand. Chancen und unternehmerische 
Verantwortung im Kerngeschäft (Berlin 2010) 
 
TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH (ed.) 
 
http://www.tuev.com/csr 
 
  
 A Guide to Corporate Social Responsibility for One-Person Enterprises (Vienna 
2009)  
 
respACT – osztrák üzleti tanács a fenntartható fejlődésért (szerkesztő) 
 
http://www.respact.at/epu 
 
 
 
 

http://www.tuev.com/csr
http://www.respact.at/epu
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Egyszerű lépések a CSR-stratégia felépítéséhez 

8.7. CSR a regionális hálózatokban 

 
Rövid összefoglalás 
 

A vállalatok és közösségek a helyszíneiken hasonló és részben közös 
kihívásokkal szembesülnek, amelyeknek jelentős hatása van egy régió 
fenntarthatóságára. Ez magában foglalja például a helyszín megfelelő 
vonzerejét a szakképzett munkavállalók számára, a fiatal felnőtteknek nyújtott 
szakmai perspektívákat vagy a családok számára biztosított kényelmet. Helyi 
hálózatokba szerveződve a vállalatok közös alapra helyezhetik vállalati 
társadalmi felelősségvállalásukat (CSR), amelynek köszönhetően a saját 
kiválasztott és projekthez kapcsolódó CSR-intézkedéseik mellett strukturált 
megoldásokhoz is hozzájárulhatnak a régióban. Különösen a kisvállalkozások 
jutnak a legtöbb előnyhöz az adott helyszínen a hálózatokban végzett közös 
munka során. A különböző kezdeményezések kiváló lehetőségeket 
jelenthetnek ezen vállalatok számára a CSR-ben való aktív részvételhez, 
valamint ahhoz, hogy saját vállalkozói készségeikkel járuljanak hozzá a 
fenntartható, a kezelhető költségekkel járó regionális fejlődéshez.  
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A strukturális megoldások számára egy adott régión belül található regionális 
hálózatokban rejlő lehetőségek megismerése gyakorlati példa alapján. 

 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A vállalatok és a régió számára kölcsönös előnnyel jár, ha a vállalati hálózatokat 
társadalmi kihívások megoldására, új ötletek létrehozására és speciális műveletek 
megvalósítására használják. A régió vállalatai - az iparági helyzetüktől és méretüktől 
függetlenül - ismerik a társadalmi környezetet és a helyszínt, és gyakran innovatív 
ötleteik vannak azzal kapcsolatban, hogy a társadalmi problémák hogyan oldhatók 
meg kreatívan és hatékonyan, vállalkozói szellemben.  
 
A fenntartható fejlődés és a CSR érdekében létrehozott regionális hálózatok 
egyesítik tagjaik találékonyságát a regionális fenntarthatósági témakörök 
kifejlesztése érdekében, amely az egyéb iparágakban tevékenykedő partnerekkel 
való együttműködést is magában foglalja. Ezzel a hálózatok képesek új struktúrákat 
létrehozni, amely lehetővé teszi az együttműködési projektek hosszú távú 
végrehajtását. Egy erős hálózattal az is elérhetővé válik, hogy a különösen kis 
méretű vállalkozások és az egyszemélyes vállalkozások részt vegyenek a CSR-
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intézkedésekben.  Eltekintve azoktól a fontos előnyöktől, amelyeket az egyes 
vállalatok nyernek a több vállalkozás együttműködéséből, a jól szervezett hálózat 
képes arra, hogy számtalan alkalommal növelje a közönségkapcsolatok hatását és a 
politikai befolyást a régióban történő pozitív változás érdekében.  
 
A "Felelősségteljes partner" hálózat 2008-ban, a Bertelsmann Alapítvány 
kezdeményezésére jött létre Németországban. A Lippe kísérleti régióban bejegyzett 
helyi vállalatok projekteket indítottak el a régió fenntarthatóságának biztosítása 
érdekében. Ehhez együttműködtek a Lippe Detmold Ipari- és Kereskedelmi 
Kamarával, a GILDE gazdaságfejlesztő intézettel és egyéb partnerekkel. Az ebből a 
célból használt "Felelősségteljes partner" módszer a vállalkozók igényeihez és 
érdekeltségeihez igazodik. Eredményorientált munkafolyamatként ez egy egyéves 
időtartamra korlátozódik a kezdeti végrehajtási szakasz során.  A korlátozott ideig 
tartó együttműködés hatékony döntések és eredmények elérését célozza meg. A 
termelékenység értelmén és a vállalati hálózat eredményeire való összpontosításon 
belül a hálózat fenntartására akkor kerül sor, ha az a kísérleti fázis befejezését 
követően is szükségesnek bizonyul, és azonnal sikerült pozitív eredményeket elérni. 
 
A "Felelősségteljes partnerek Lippe számára" kezdeményezés a régió oktatási, 
professzionális és életminőség témaköreit tárgyalja. Ennek az a célja, hogy nagyobb 
számú képzett munkavállalót vonzzon Lippe-be, mert a régió a jövőben vonzó és 
élhető hely szeretne lenni a családok és a munkavállalók számára. A több mint 70 
vállalkozásból, intézményből és magánszemélyből álló hálózatban a jó ötletek többet 
számítanak, mint magának a vállalkozásnak a mérete. A Lippe-Detmold-i hálózat 
tevékenységi köre négy munkacsoportra oszlik:  
 
A demográfiai változásokkal kapcsolatosan a "Lippe-i lakosok alkalmasabbak" 
munkacsoport a hangsúlyt a képzett munkavállalók megtartására helyezi, élethosszig 
tartó tanulási programokat kínálva a számukra.  

A "FABEL családtámogatás Lippe-ben" olyan szolgáltatást biztosít, amely 
"vészhelyzetben" segít a dolgozó szülőknek vagy az egyedülálló szülőknek, 
hozzáadott értéket hozva létre ezzel a vállalatok számára.  

Adatbázissal rendelkező munkacsoportként a "JUBEL - fiatalság és vállalkozás 
Lippe-ben" jó példákat kíván begyűjteni az iparág és az oktatási intézmények közötti 
együttműködésről annak érdekében, hogy rendelkezésre bocsáthassa a szükséges 
orientációs útmutatót.  Ennek az a célja, hogy erős hálózatot eredményezzen az 
oktatási intézmények és a vállalatok között. 

Az "ARMIN alkalmazottak.bevándorlás.integráció" munkacsoport ösztönzi a 
bevándorló hátterű gyermekek szakmai orientációját, valamint a különböző 
nemzetiségek közötti együttműködést a vállalatokon belül.  
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További információk és források 
 
Leitfaden: „Verantwortungspartner. Unternehmen. Gestalten. Region. Ein Leitfaden 
zur Förderung und Vernetzung des gesellschaftlichen Engagements von 
Unternehmen in der Region“ (Gütersloh 2010) 
 
Bertelsmann Stiftung – Initiative „Verantwortungspartner“ 
 
http://www.verantwortungspartner.de 
 

„Verantwortungspartner für Lippe“ kezdeményezés 

Kereskedelmi és Ipari Kamara (IHK), Lippe Detmold  

Gewerbe- und Innovationszentrum Lippe-Detmold GILDE GmbH 

http://www.verantwortungspartner-lippe.de 

http://www.verantwortungspartner.de/
http://www.verantwortungspartner-lippe.de/


                                                                                                                                                                                                                    

                                  ,  
 

The project "InnoTrain CSR" is organized by GILDE GmbH and has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12/2010  

 

InnoTrain CSR 

www.csr-training.eu 

Egyszerű lépések a CSR-stratégia felépítéséhez 

8.8. CSR-versenyek és díjak  

 
Rövid összefoglalás 
 

Egy vállalati társadalmi felelősségvállalás- (CSR) versenyre történő nevezés és 
a vele járó elismerés kitüntetésnek számít a felelős vállalatvezetés számára és 
gyakran nagy médiaérdeklődést vált ki. A legtöbb regionális és országos CSR-
verseny a kis- és középvállalkozásokra is kiterjed. A CSR-díjakhoz kapcsolódó 
széles körű társadalmi tudatosság és kommunikációs kör egy különleges 
lehetőség ezen vállalkozások számára, hogy növeljék elfogadottságukat, 
hírnevüket és nevük ismertségét. A vállalat társadalmi tevékenységéért és 
CSR-jéért odaítélt jutalmak célja, hogy rávilágítsanak a gazdaság társadalom 
érdekében tett részvállalására, és hogy meggyőzzenek más vállalatokat arról, 
hogy a társadalmi elkötelezettség megéri a fáradságot. 
 
 
Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR-terület különleges verseny- és díj ötleteinek megismerése  
 
 
CSR tanulási tartalmak 
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalás- (CSR) versenyek és díjak elismerést és 
motivációt is jelentenek egyben. Céljuk a figyelem felhívása a vállalatok fenntartható 
tevékenységére és kötelezettségvállalására a gazdaság és a széles nyilvánosság 
területén, valamint a vállalatok és a társadalom közötti kapcsolatok megerősítése. 
Ezen okból a vállalatok különösen példamutató tevékenységeit a díjazások 
segítségével nyilvánosságra hozzák, másokat is arra bátorítva ezzel, hogy kövessék 
őket. Ugyanakkor a díjnyertesek többsége a CSR-versenyeket "kötelesség"- nek 
tekinti. Ezek egyben motiválják is őket, hogy a jövőben is példamutató és hatékony 
módon folytassák CSR-tevékenységüket.   
 
A legtöbb jutalom esetén a díj odaítélésének kritériumai közt szerepel a 
kötelezettségvállalás példamutató jellege, valamint az intézkedések és kiadások 
fenntarthatósága a vállalat méretének viszonylatában. A díjakat rendszerint egy zsűri 
ítéli oda, amely ideális esetben a gazdaság és a társadalom képviselőiből, 
tudományos- és média szakértőkből, valamint közéleti személyiségekből áll.  
Általánosságban elmondható, hogy a CSR díjazása még mindig egy nagyon új 
terület. Napjainkban a különféle kezdeményezések által kínált jutalmak különböző 
már bevezetett díjak mellé járnak. Azonban a CSR szempontjából is releváns 
hagyományos és változatos jutalmak azok, amelyek egy adott témával kapcsolatban 
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elismerést nyújtanak, például a családbarát vállalkozások számára. A vállalati 
kötelezettségvállalás sokfélesége miatt a CSR jutalmakat gyakorta alkalmazotti, 
piaci, környezetvédelmi és társadalmi kategóriákra osztják. A nagy-, közepes- és 
kisméretű vállalatok esetében a jelöltek számára a jutalmakat gyakran minden 
kategóriában megítélik. 
  
Az egyéb jutalmakhoz és elismerésekhez hasonlóan egy adott díj reputációja a CSR 
területén is jelentős mértékben függ attól, hogy mely intézmények és szervezetek 
hirdetik meg, és hogy milyen tagokból áll a zsűri. Országos versenyek esetében a 
szervezetek, intézmények illetve politikai hatóságok gyakran közös 
kezdeményezésként ítélik oda az adott díjakat. A CSR-díjak általában jelképesek, 
ami azt jelenti, hogy nem járnak együtt pénzdíjjal.  
 
Azonban egyes esetekben a díjak egyéni kezdeményezés alapján kerülnek 
kiosztásra társadalmi szervezetek vagy vállalatok elismeréseképp. Például a "Német 
munkaadók díja az oktatásért" elnevezésű jutalmat a Deutsche Bahn és a Deutsche 
Telekom a Német Munkaadók Szövetségének (BDA) Országos Egyesületével 
közösen ítéli oda. A 10 000 euró értékű pénzjutalmat oktatási intézmények kaphatják 
meg innovatív oktatási koncepciójukért. A CSR-jutalmak ezen eltérő változata 
feltétlenül az érintett vállalatok CSR-intézkedésének tekinthető. Egy díjjal együtt járó 
elismeréshez hasonlóan, annak kihirdetése és odaítélése is pozitív hatással lehet a 
vállalat reputációjára nézve.  
 
A kereskedelmi- és iparkamara (Braunschweig/Németország) által odaítélt "Szociális 
transzfer díj" egy innovatív különlegesség. Első alkalommal 2010-ben hirdették meg 
a 10.000 euró díjazású jutalmat. A vállalatok az adott régión belül egy általuk 
támogatott oktatási intézménnyel együtt jelentkezhetnek. A jutalmat a szociális 
intézmény kapja. A "Szociális transzfer díj" elnyerésének kritériuma, hogy a vállalattól 
kapott támogatás ne kizárólag anyagi természetű, hanem természetbeni és 
személyes jellegű is legyen. Lényegében a projekt ötletet és projekt társadalmi 
relevanciáját értékelik. 
 
 
Széljegyzet: 

 
Válogatás a németországi CSR-versenyek közül 
 
"Szabadság és felelősségvállalás" kezdeményezés     
Az évenként odaítélt díj a vállalati kötelezettségvállalást ismeri el a kis-, a közepes 
méretű és a nagy vállalkozások kategóriájában. A jutalmat támogatják a BDA (Német 
Munkaadók Szövetsége), a BDI (Német Iparszövetség), a DIHK (Német 
Kereskedelmi- és Iparkamarák Egyesülete és a ZdH (Német Szakszervezetek 
Központi Szövetsége) szakmai szövetségek, valamint a Szövetségi elnök 
védnöksége alá tartozó Wirtschaftswoche magazin. 
 
http://www.freiheit-und-verantwortung.de 

http://www.freiheit-und-verantwortung.de/
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"Fenntartható középvállalkozások" pénzjutalom   
A díj az etikai bank által olyan középvállalkozások számára folyósított jutalom, 
amelyek megfeleltek hosszú távú ökológiai, gazdasági és társadalmi 
kötelezettségvállalásuknak. 
 
http://www.ethikbank.de 
 
 
"ZIVIL" 
A "ZIVIL" (CIVIL) egy fiatal német közgazdászok által odaítélt díj, a 
középvállalkozások társadalmi kötelezettségvállalásának elismerésére. 
 

http://www.wjd.de/zivil 
  
 
"A foglalkoztatás fejlesztése - a vállalatok felelősségvállalásának 
kinyilvánítása" 
A Szövetségi Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium és a "Kezdeményezés a 
foglalkoztatásért" által meghirdetett verseny a foglalkoztatás területén példamutató 
és trendformáló erőfeszítéseket tanúsító bármely cégformába és iparágba tartozó, 
bármilyen méretű vállalat számára elismerést nyújt.  Azok a vállalatok, akik 
intézményekkel közösen vagy azokkal együttműködve tesznek a foglalkoztatás 
fejlesztéséért, szintén pályázhatnak a díjra. 
 

http://www.beschaeftigung-gestalten.de 
 
 
Jelentős CSR-díj az Egyesült Királyságban 
 
"Üzlet a közösségen belül" díjak 
 
Az "Üzlet a közösségen belül" kiválóságért járó díjakkal azokat a vállalatokat tüntetik 
ki, amelyek pozitív hatással voltak és vannak a közösségre, a környezetre, a piacra 
és a munkahelyre. A díj a szalagcímek mögé tekintve evidenciákat keres a vállalatok 
CSR-programjának hatásaira nézve, és valamennyi Big Tick kitüntetett olyan példát 
mutat, amely valódi különbséget jelent. A Big Tick kitüntetettek mellett minden 
kategóriában megválasztanak egy összesített győztest is, aki az Example of 
Excellence (A kiválóság példája) címet viselheti 
 
http://www.bitc.org.uk/awards_for_excellence/categories/index.html 
 
 
 
 
 
 

http://www.ethikbank.de/
http://www.wjd.de/zivil
http://www.beschaeftigung-gestalten.de/
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További információk és források 
 
Informationsplattform der Kampagne: „Mit Verantwortung gewinnen – Verantwortliche 
Unternehmensführung im Mittelstand“ 
 
http://www.verantwortliche-unternehmensfuehrung.de 
 

Deutscher Arbeitgeberpreis für Bildung  

http://www.arbeitgeberpreis-fuer-bildung.de 
 
 
„Sozialtransferpreis“ der Industrie- und Handelskammer Braunschweig 
 
http://www.braunschweig.ihk.de/unternehmensfoerderung/istp/ 
 

http://www.verantwortliche-unternehmensfuehrung.de/
http://www.arbeitgeberpreis-fuer-bildung.de/
http://www.braunschweig.ihk.de/unternehmensfoerderung/istp/
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Egyszerű lépések a CSR-stratégia felépítéséhez 

8.9. A CSR vállalaton belüli megszervezése és testre szabása –  
Interjú egy szakértővel 
 
 
Rövid összefoglalás 
 

A vállalati társadalmi felelősségvállalás(CSR) sikeres és tartós megvalósítása a 
vállalatok részéről szervezeti struktúrákat követel, amelyek szabályozzák a 
feladatok, felelősségek és a minőségbiztosítás szempontjait. A CSR integrálása 
a fő üzleti tevékenységbe egyéni kihívást jelent minden cég számára. 
Ugyanakkor a vállalat CSR-menedzsmentje professzionálisabbá válik, egyre 
nagyobb szerepet játszó versenyképességi tényezővé téve a CSR-t. Lothar 
Hartmann, a számos CSR díjat nyert memo AG csomagküldő cég 
fenntarthatósági menedzsmentjének vezetője beszámol a CSR- és 
fenntarthatósági menedzsment napi szokásos operatív tevékenységéről. A 
memo AG CSR-jével kapcsolatos háttérinformációk a 7. fejezetben kerülnek 
bemutatásra egy esettanulmány keretén belül. 
 

  
Tanulási célkitűzések 
 

 Az operatív CSR-menedzsment megismerése egy vállalati gyakorlatból vett 
példa alapján  
 
 

CSR tanulási tartalmak 
 
InnoTrain: Hogyan kezdődött a CSR-ben való személyes részvétele? 
 
Lothar Hartmann: Már akkoriban megvolt bennem az érzék az ökológiai témák iránt, 
amikor még üzleti gazdaságtant tanultam, különösen a logisztika és az ipari 
menedzsment szakterületén. Ezért aztán remek kihívás - és végső soron egy "hívás" 
- volt számomra ez az állás a memo AG-nál; egy olyan vállalatnál, amely a 
fenntarthatóságot már a cég megalapításakor, 1990-ben a vállalat filozófiájának 
alapjaként határozta meg. Különösen az a gondolat ragadott meg, hogy egy 
divízióból kizárólag a környezetvédelmi és egészségügyi szempontból illetve 
társadalmilag legkompatilisabb termékeket foglaljuk bele a termék portfólióba. 
 
Amikor 1997-ben a memo AG-nál kezdtem dolgozni, először a katalóguskészítés és 
a webshop-fejlesztés irányításának felelőse voltam. Ezzel egyidejűleg részidős 
tanulmányokat folytattam. Ennek keretében diplomáztam le sikeresen 
környezetvédelmi tisztviselőként. Ezen felül intenzíven tágítottam know-how-mat a 
különböző ökológiai és szociális témákban: fenntartható terméktervezés, zöld 
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logisztika, hogy csak egy néhányat említsek. Bár a CSR ötlete már akkor 
határozottan integrálva volt a memo valamennyi divíziójában, legyen szó akár 
portfóiló tervezésről, logisztikáról, épület-felügyeletről vagy alkalmazott orientációról, 
hiányzott akkoriban egy menedzsment rendszer, amely egészében látta volna és 
koordinálni tudta volna a különböző részlegeket. És akkor megszületett a komplett 
fenntarthatósági menedzsment létrehozásának ötlete. Ezen felül a minőségirányítás 
fenntarthatósági menedzsmentbe történő integrálása volt a rendszer egyik fő 
jellegzetessége. 1998 végén a memo AG vezetősége megbízott a fenntarthatósági 
menedzsment kidolgozásával és megvalósításával. 
 
 
InnoTrain:  Mik voltak a CSR-rel kapcsolatos első lépései és tapasztalatai? 
 
Lothar Hartmann: Első lépésként a munkavállalókkal közösen, auditok keretén belül 
elemeztük a folyamatokat, dokumentáltuk a fontos tartalmakat és részletes 
érintkezési felület elemzéseket végeztünk. Ezen kívül összeállítottuk a vállalat első 
ökoegyensúly mérlegét, amelyben felmértük és dokumentáltunk minden releváns 
bejövő és kimenő anyag- és energia-áramlást. Már az első szakaszban gyorsan 
felismertük az egyszerűen kivitelezhető optimalizációs intézkedéseket. Ezeket 
rendszerint közvetlenül a folyamatért felelős alkalmazottak hajtották végre, és további 
pozitív ökológiai, minőséggel összefüggő és gazdasági előnyöket jelentettek. 
 
Második lépésként a vezetőség felhasználta a folyamat-elemzést és az 
ökoegyensúly eredményeit a vállalati stratégia további fejlesztésére egy egyetemes 
tervre vonatkozóan és a stratégiai célok meghatározása céljából. Ezután valamennyi 
munkavállaló részletes tájékoztatást kapott a menedzsment rendszer tartalmát 
illetően, valamint lehetőséget a tényleges felelősségi körén túlmutató aktív 
részvételre. 
 
Azóta ez a folyamat rendszeresen megismétlődik a divízióknál félévente történő 
auditok során, a szükségletekre összpontosító érintkezési felület meetingek 
alkalmával, valamint egy a vezetőség számára készített évenkénti ökoegyensúly- és 
rendszerértékelő jelentés keretében. A stratégiai célok tovább fejlesztése illetve újbóli 
meghatározása, valamint számos végrehajtott operatív intézkedés ezen 
tevékenységek alapján történt. Mi úgy nevezzük ezt, hogy a memo AG folyamatos 
fejlesztési folyamata. 
 
 
InnoTrain CSR: Milyen a napi rutin az Ön, mint CSR-felelős számára?  
 
Lothar Hartmann: Véleményem szerint egy CSR-menedzser napi rutinját 
tevékenységek széles köre jellemzi, nem csak a memo AG-nál. Egy CSR-
menedzsernek egyszerre kell szakértőnek és sokoldalú tehetségnek lennie. Ezért a 
rendszeres folytatólagos képzés valamennyi releváns fenntarthatósági témában 
"kiemelt fontosságot" élvez. 
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Mivel a memonál a CSR integrálva van a vállalaton belül, a fő feladatom a 
tájékoztatás, a tanácsadás és a koordináció. Végső soron afféle "belső vállalati 
tanácsadó" vagyok. Meglehetősen szokatlan számomra, hogy egy teljes projektet 
vagy tevékenységet magam bonyolítsak le. Rendszerint a megvalósítás 
szakaszában segítek, majd az elfogadott ellenőrzési folyamatot auditálom a 
menedzsment rendszer keretén belül. A vállalat méretének és a munkaerő számának 
növekedése eredményeként a tanácsadói és tájékoztatási tevékenységek aránya a 
végrehajtással szemben várhatóan tovább növekszik. Jelenleg az egyik legnagyobb 
szervezeti kihívás a csoportvezetők fokozott mértékű integrálása a CSR-hez 
kapcsolódó kötelezettségekbe. A cél, hogy végül mindegyikük saját részlege CSR-
menedzserévé váljon. 
 
Mint fenntarthatósági menedzser, felelős vagyok továbbá rendszeresen megjelenő 
fenntarthatósági jelentésünk összeállításáért és a cég különböző szabványoknak 
megfelelően történő tanúsításáért, úgymint az ISO 9001, a ISO 14001, az FSC vagy 
az EC Eco Ordinance.  
 
 
InnoTrain: Hogyan szervezi a CSR-t a vállalaton belül a munkavállalók 
szempontjából? 
 
Lothar Hartmann: A memo AG szervezeti struktúrájának megtevezése helyileg 
történik. Ez elősegíti a csapat munkáját mind a részlegeken belül, mind pedig az 
érintkezési felületeken keresztül. Az alkalmazottak intenzív együttműködése - 
hierarchikus szintjüktől függetlenül - elősegíti a folyamatos javulást valamennyi 
vállalati tevékenység esetében. 
 
 
InnoTrain:  Az Ön véleménye szerint mik a CSR-ben rejlő lehetőségek és kockázatok 
a kis- és középvállalkozások esetében? Mik a sikerfaktorok? 
 
Lothar Hartmann: Nézzük csak meg az utóbbi évek médiajelentéseit: 
Élelmiszerbotrányokról, a klímaváltozással kapcsolatos problémákról, rossz 
munkakörülményekről és sok más CSR-vonatkozású témáról szóltak. A 
végfelhasználók egyre tájékozottabbak, ugyanakkor érzékenyebbé is váltak. Ez azt 
jelenti, hogy a jövőre nézve nagyobb hangsúlyt fektetnek a szociális, ökológiai és 
egészségügyi vonatkozású szempontokra a vásárlással kapcsolatos döntéseiket 
illetően. Ez különösen a kis- és középvállalkozásokat (KKV-k) érinti. Ha egy vállalat 
már foglalkozik a CSR témájával, akkor más vállalkozásokhoz képest - beleértve a 
nagyvállalatokat is - képes lesz jelentős versenyelőnyre szert tenni. Az egyik 
probléma amivel a kis- és középvállalkozásoknak szembe kell nézniük, a hatékony 
információgyűjtés. Érthető módon, különösen a KKV-k, gyakran nem rendelkeznek 
elegendő kapacitással a döntéshozatalhoz szükséges információk sokaságának 
felkutatásához és feldolgozásához. Ezért van értelme a kormányhivatalokkal és civil 
szervezetekkel történő intenzív együttműködésnek. 
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InnoTrain: Egy "utánzásra ajánlott" tipp a szakembertől?  

Lothar Hartmann: Kezdje kisebb, kezelhető és egyszerűen megvalósítható 
intézkedésekkel, elsősorban olyanokkal, amelyek segítik a munkavállalókat napi 
munkájuk során. A fenntarthatóság nem egy statikus dolog, sőt, a következő 
érvényes rá: az út maga a cél. 
 
 
További információk és források 
 
memo AG – Lothar Hartmann, fenntarthatósági menedzsment vezető 
 
http://www.memo.de 

http://www.memo.de/
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Egyszerű lépések a CSR-stratégia felépítéséhez 

8.10. CSR tanácsadás és támogatás– Interjú egy szakértővel 
 
 
Rövid összefoglalás 
 

Mennyire igénylik a cégek a vállalati társadalmi felelősségvállalással (CSR) 
kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatásokat? Dr. Norbert Taubken dolgozta ki 
az AOL Németország CSR-jét a kétezres évek elején. Miután úttörő volt a CSR-
tanácsadás területén, Dr. Taubken jelenleg a nemzetközi szinten tevékenykedő 
Scholz & Friends kommunikációs ügynökség égisze alatt működő Scholz & 
Friends Reputation tanácsadó cég vezetője. Az alábbiakban a szakember 
tanácsainak összefoglalója található interjú formájában:  "Egy vállalatnak 
mindig témaként kell tekintenie a CSR-re, olyasvalamiként, amely irányában el 
szeretnének mozdulni illetve meg szeretnének változni, és a megfelelő 
eszközökkel kell támogatnia." 
 

  
Tanulási célkitűzések 
 

 A CSR megközelítésének megismerése egy tanácsadó szemszögéből  
 
 

CSR tanulási tartalmak 
 
Valóban szükségük van a vállaltoknak vállalati tanácsadó, kommunikációs 
tanácsadó, környezetvédelmi szakértő vagy egy CSR-ügynökség részvételére a saját 
CSR-jük kidolgozásához?  
 
Dr. Norbert Taubken: Mindezen főszereplők aktívak a CR* területén. A határvonalak 
gyakran homályosak. Például, én egy kommunikációs ügynökség égisze alá tartozó 
stratégiai CR tanácsadó cég vezetője vagyok. Kitűnő tanácsadók nyújtanak 
szolgáltatásokat a saját CR-perspektívájukból, hogy a vállalatot egy vagy akár két 
lépéssel előrevigyék egy adott feladatkörön belül. Ezért szerintem nem a tanácsadó 
kijelölése, hanem a készségek valamint a felhalmozott tapasztalatok és a 
követelmények egymásra találása a legfontosabb.  
 
Vállalatként fontos tudomásul venni, hogy az ügynökségek és tanácsadók különböző 
teljesítményekre fókuszálnak a portfóliójukba integrált CR-témával. A CR megértése 
és a készségek kiértékelése és alapos összeegyeztetése az első feladat. Egy 
marketing szakértő aki ugyanakkor a CSR-rel is foglalkozik, a témát a marketing 
perspektívájából tárja a vállalatok elé. Lehet, hogy egy ilyen tanácsadó a 
fenntarthatóság és a know-how vonatkozásában előnyös marketing motívumokat 
ismer fel, amelyek segítenek eljutni a fogyasztóhoz. Ám valószínűleg nem sokat fog 
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tudni mondani a vállalat stratégiai fókuszáról, szervezeti fejlesztéséről és a CR-
struktúrák megvalósításáról. Egy vállalati tanácsadó valószínűleg előre tudja jelezni a 
főbb tendenciákat, amelyek a jövőben várhatóan általános hatást fognak gyakorolni a 
gazdaságra, valamint a termék innováció területén is hasznára lehet a vállalatnak. A 
CR- és fenntarthatósági kollektívába szorosan integrált emberek előnye, hogy 
rendszerint sokoldalúak, és teljes körű rálátással rendelkeznek a külső elvárásokat 
illetően. Ez nagyon hasznos lehet a CR stratégiai pozícionálása szempontjából, mivel 
fontos, hogy a CR-stratégiák iránya a kezdetektől fogva megfelelő legyen. A termék 
innováció, a marketinggel való kapcsolat, a humán erőforrás struktúrák és egyebek 
időrendi sorrendben a helyükre kerülnek.  
 
 
Miből áll a CSR-tanácsadás? 
 
Dr. Norbert Taubken: Először is a legfontosabb: Egy ügynökség vagy tanácsadó cég 
nem képes biztosítani egy "standardizált megoldást" a CR-témára. A lényeg kitalálni, 
hogy az adott vállalat számára mit jelent a felelősség. Ezt a kérdést a vállalaton belül 
kell megválaszolni. A tanácsadó felelőssége a folyamattal kapcsolatos jól 
megalapozott külső nézőpontot biztosítani a vállalat számára, valamint integrálni az 
elemzések eredményeit a döntéshozatal folyamatába. A CR-tanácsadás moderálja 
és segíti a vállalatot egy folyamat során. Az én megközelítésem e tekintetben a 
következő: bármi, amit egy vállalat belsőleg el tud végezni a CR-stratégia 
kialakításával kapcsolatosan, azt belsőleg kell elvégezni. Más szavakkal: elsőként 
egy jó tervet kell készíteni a folyamathoz. A menedzsmentnek, az igazgatói 
tanácsnak és az operatív szintnek közösen kell meghatároznia a célt. Ez alapján 
készül egy ütemterv, ami világossá teszi, mely részeknél van szükség szakértő 
tanácsára vagy több időre.  
 
 
Hol kezdődik valójában a CSR-tanácsadás? 
 
Dr. Norbert Taubken: Egyetlen vállalat sem a nulláról indul. Az egész arról szól, hogy 
feltárjuk a rejtett kincseket! Még nem találkoztam olyan vállalattal, amely ne 
rendelkezett volna CR-rel. Ha elsőre nem, akkor egy második, alapos betekintés 
alkalmával olyan intézkedésekre és tevékenységeke derül fény, amelyeket 
napjainkban a CR vagy CSR kifejezés alá sorolunk. Egy ilyen összeállítás gyakran 
okoz meglepetést olyan értelemben, hogy "Nahát, egészen idáig ezt csináltuk!" Egy 
fontos másodlagos hatás: Ez a leltározási folyamat lehetővé teszi a vállalat központi 
alakjainak integrációját. Ha egy külső személy kapja meg a vezető szerepet, az 
egyrészt hiányos a CR-orientációhoz, másrészt pedig belső ellenálláshoz vezet. 
 
A második szakasz a status quo megállapításából áll. A tevékenységeket a vállalat 
gazdasági céljainak viszonylatába kell helyezni.  Ezért a CR mindig egy 
keresztmetszeti feladat. Nem csupán egyetlen részleget érint, hanem egy érték-
irányultságú attitűd formájában az egész vállalatot áthatja. Nem szabadna olyan CR-
profilt létrehozni, amely a vállalaton belüli egyéb struktúráktól különválasztva létezik, 
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hanem a gazdasági tevékenységek szerves részeként kellene kezelni a CR-t, azaz 
integrálni az üzleti célokba, a vállalati struktúrába és a vállalati értékekbe. Így adja 
meg a választ a CR arra, hogy mit jelent a vállalat számára a felelősség. 
 
 
Mire kell különös figyelmet fordítani a CSR-tanácsadás során? 
 
Dr. Norbert Taubken: A CR-tanácsadás során gazdasági szempontból kell értékelni a 
szociális szerepvállalást. Számos vállalat ösztönösen hajt végre szociális 
vonatkozású jó cselekedeteket. Egész sor olyan projekt és téma létezik, amelyeket 
természetes módon pozitívnak tekintenek. Ugyanakkor napjainkban a vállalati 
polgárság stratégiailag pozícionált társadalmi szerepvállalást jelent. Pontosan ez az, 
ahol a tanácsadónak fel kell vennie az üzemgazdász szerepét. Azonban a 
beruházások megtérülése más szabályok szerint működik, mint a gyors 
profitszerzés. A tanácsadók segíthetnek kialakítani a megfelelő kategóriákat és 
indikátorokat ebben a vonatkozásban. A CR-tanácsadás egyik legfontosabb 
alapelvének - legalább kommunikációs szinten - a "jelzőbójára" történő 
összpontosításnak kellene lennie. Ezen kívül óvatosan kell bánni a kockázatos 
témákkal és arra kell bátorítani a vállaltot, hogy hiteles attitűdöt alakítson ki a kritikus 
témákkal kapcsolatban. Könnyen előfordulhat, hogy a tevékenységek prioritási 
sorrendjének kialakítása, az összpontosítás és pozícionálás akár két-három évig is 
eltart.  
 
 
Egy CSR-tanácsadó szemszögéből nézve milyen típusú fejlesztéseket lát? 
 
Dr. Norbert Taubken: Az érdekelt felek bevonása a vállalatok specifikus témáiba és 
folyamataiba növekvő tendenciát mutat. Felmerül az a kérdés, hogy a vállalatok 
milyen mértékben kívánnak nyitni. Minden a párbeszédről, a kompromisszumokról és 
a megoldások kereséséről szól, különösen a kritikus érdekelt felekkel. Ennek a 
fejlődésnek köszönhetően gyakoribbá vált a párbeszéd, és a Web 2.0 által nyújtott 
lehetőségek kihasználtsága is megnőtt.   
 
Egy másik téma azzal foglalkozik, hogy hogyan hívhatom fel a fogyasztók figyelmét a 
CR-vonatkozású témákra. Hogyan érzékeltethetem a fogyasztóval, hogy a 
termékeimbe fektetett járulékos költségeim, amitől azok jobbak, zöldebbek és 
fenntarthatóbbak lesznek, esetenként egy kissé magasabb árban tükröződhetnek? 
Vagy egy megnövekedett bevételt? Ezek a feladatok a jövőben várhatóan nagyon 
erősen fogják befolyásolni a kommunikációs ügynökségeket.  
 
Mivel sok vállalat nemzetközi téren is aktív, a kötelezettségvállalási projektek 
nemzetközi harmonizációja egy másik sürgető téma. Ugyanaz a vállalat gyakran 
képvisel eltérő értékeket és kötelezettségvállalási témákat a különböző országokban. 
A vállalatok szempontjából érdemes a társadalmi témákat nemzetközileg kezelni, 
hogy a határokon átívelő operatív adatok szülessenek. A feladat a téma számára egy 
koncepcionális ernyő létrehozása globális szinten, amely egy nemzetközileg 
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egységes profilt eredményez, ugyanakkor regionálisan alkalmazható. Hiba lenne 
elhanyagolni a szociokulturális és regionális hátteret. 
 
*Megjegyzés: Az interjúalany a CSR helyett inkább a CR (Vállalati felelősségvállalás) kifejezést használja. Ha szeretne többet 
megtudni a CSR és a CR kifejezések megkülönböztetésével kapcsolatban, kérjük, olvassa el az 1.2. modult. 
 
 
További információk és források 
 
Scholz & Friends Reputation – Dr. Norbert Taubken, Business Director  
 
http://www.s-f.com/reputation 
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