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Kedves Vendégeink!
Engedjék meg, hogy röviden bemutassuk a konferenciát szervezõ Kautz Gyula Gazdaságtudományi
Kart és a Gazdálkodástudományi Tanszéket!
A Széchenyi István Egyetem különleges helyet foglal el a hazai felsõoktatás történetében: az
egyetlen olyan intézmény, amelyik fõiskolából vált egyetemmé, képzési és kutatási
tevékenységének dinamikus fejlõdése elismeréseként. Ebben a folyamatban kiemelkedõ szerep
jutott a közgazdászképzésnek – annak ellenére, hogy a jogelõd fõiskola évtizedeken keresztül csak
mûszaki szakemberek képzését folytatta. Az intézményben elõször a gazdálkodási szakon sikerült
egyetemi szintû képzést akkreditáltatni és az Egyetem elsõ doktori iskolája is ezen a karon
indulhatott meg.
A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon jelenleg 6 tanszék mûködik, amelyek részben a képzési
feladatok alapján szervezõdtek: minden tanszék egy-egy alapképzési egyetemi (bachelor) szakért
felelõs, de természetesen a hagyományos tudományterületi munkamegosztás is tükrözõdik a
szervezeti rendben. A Gazdálkodástudományi Tanszék gondozza a gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szakot, a Marketing és Menedzsment tanszék a kereskedelem és marketing szakért
felelõs, a Nemzetközi Tanulmányok Tanszék gondoskodik a nemzetközi tanulmányok szakosok
oktatásáról és a Regionális és Közpolitikai Tanszék látja el a közszolgálati szak szaktárgyainak
oktatását. Karunkon 3 mesterszakot indítottunk az idén, amit kiemelkedõ eredménynek tekintünk. A
Nemzetközi Kommunikáció Tanszék idegen nyelven tartott kurzusai nagy népszerûségnek
örvendenek a hallgatók körében.
Az Egyetemi munkamegosztás keretében Karunkhoz tartozik az Idegen Nyelvi Oktatási Központ is,
amelyik az egyetem összes hallgatójának nyelvi képzését végzi.
A Kar kutatási tevékenységének eredményességét a fokozattal rendelkezõ oktatók aránya (53%) és
a doktori fokozatszerzések száma (2007-ben 6 fõ) jól tükrözi.
Az elmúlt 2-3 évben több fiatal oktatót sikerült felvennünk, akik nagy lelkesedéssel vesznek részt
munkánkban.
Az Egyetem elsõ szakkollégiumát is Karunk hallgatói hozták létre. A Kautz Gyula Közgazdász
Szakkollégium országos hírnévre tett szert az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny
szervezésével. Ebben az évben 20 hazai és határon túli egyetem és fõiskola csapata indult a magas
szakmai színvonalú versenyen.
A Gazdálkodástudományi Tanszék oktatási és kutatási tevékenysége két nagy területet ölel fel: az
elméleti közgazdaságtan és a pénzügytan különbözõ ágait. A különbözõ vállalati pénzügyi és
elemzési tantárgyak mellett az egyetem többi karának hallgatóit is megismertetjük a gazdálkodás
alapelveivel. Tanszékünk munkatársai élen járnak a tananyagfejlesztésben, a korszerû közgazdasági
ismeretek oktatásba való beépítésében. Kollégáinknak több mint fele 35 év alatti, akik a jelentõs
óraterhelések mellett szereztek vagy készülnek szerezni doktori fokozatot.
A környezetgazdálkodás oktatása is a mi feladatunk, és már csak ezért is igyekszünk munkánk
során példát mutatni kollégáinknak és diákjainknak a környezettudatos magatartásunkkal.
Reméljük, hogy a konferencia is hozzájárul majd ehhez.
Gyõr, 2008. szeptember
Dr. habil Solt Katalin
tanszékvezetõ
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TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS SZEREPE A PÉNZÜGYI NEVELÉSBEN
BALÁZSNÉ LENDVAI MARIETTA
Tanársegéd, PhD-hallgató
%GF Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete, Pénzügy Tanszéki Osztály
Bevezetés
A demográfiai hatások, az új gazdasági környezet okozta kihívások, a pénzügyi közvetítõ
rendszerben bekövetkezõ változások és a felgyorsult termék-innováció következtében a háztartások
pénzügyi jellegû kockázatokkal szembeni kitettsége folyamatosan növekszik a nemzetközi és hazai
viszonylatban is. Az utóbbi években a háztartások egyre emelkedõ eladósodottsága és a
megnövekedett kockázatviselése a szektor stabilitására is kedvezõtlen hatással voltak. Korjelzõ
tendencia, hogy a kockázat növekedése nem járt együtt a lakosság pénzügyi kultúrájának
ugyanilyen mértékû fejlõdésével. Mind a hazai, mind a nemzetközi tapasztalatok és felmérések azt
mutatják, hogy a megfelelõ pénzügyi ismeretek hiánya veszélyt jelent a pénzügyi közvetítõ rendszer
egészére, hisz a háztartások nem tudják megítélni kockázatviselõ képességük mértékét, amelynek
következtében vagy túlzott mértékû kockázatot vállalnak (pl. eladósodottság) vagy- éppen
ellenkezõleg- kerülik a tradicionális befektetési formáknál bonyolultabb, szofisztikáltabb
konstrukciókat. Mindezt felismerve nem véletlen, hogy a pénzügyi közvetítés és a pénzügyi kultúra
fejlesztésére buzdító lépések, programok a gazdasági növekedést célzó keretrendszer fókuszába
kerültek.
A projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlen a társadalmi felelõsségvállalás
szemléletének beépülése és a pénzügyi nevelés irányába ható programok intenzív terjedése, hiszen
segítségükkel olyan kompetenciák alakíthatók ki, amelyek által a fogyasztó egyre jobban képes
megérteni a pénzügyi termékeket és koncepciókat, hatékonyan kezelni a pénzügyi kockázatokat és
optimális döntéseket hozni. A pénzügyekben jártas és tudatosan cselekvõ fogyasztó pedig fokozza a
piaci versenyt, ösztönzi az innovációt és kedvezõ hatást gyakorol a gazdasági növekedésre.
Kiindulásképpen nézzük meg mélyebben napjaink hazai pénzügyi szolgáltatási piacának kínálati és
keresleti oldalán érzékelhetõ fõbb tendenciákat!
Piaci tendenciák

A kínálatot jelentõ pénzügyi szolgáltatói oldalon:
 Egyre fokozódó verseny: 2007-ben a pénzügyi szolgáltatók száma a különbözõ
intézménytípusokban elérte a 736-ot. 33
 Felgyorsult termék-innováció, bõvülõ termékválaszték: egyre több piaci áringadozásnak
kitett, magas kockázati profillal rendelkezõ és egyre szofisztikáltabb termék jelenik meg a
kínálati palettán. (pl.: japán jen alapú hitelek, függõ kamatozású betétek, kombinált
megtakarítási formák, unit-linked, illetve lakás-takarékpénztári megtakarításokkal
összekapcsolt konstrukciók, stb.) A meglévõ termékek kondícióját pedig folyamatosan
enyhítik. Ebben a kockázatalapú versenyben a bankok a piaci részarányt próbálják növelni,
akár emelkedõ hitelkockázatok árán is.
 Kockázatok áthárítása a fogyasztókra: az 1. számú ábra bal oldali diagramja jól szemlélteti,
hogy a 2004-tõl dominánssá váló devizahitelezés egyre nagyobb népszerûségnek örvend.
2004-ben 30 %-ot, 2007 év végén pedig a lakossági hiteleken belül már 59 %-ot képviseltek
a devizaalapú hitelek. Az 1. számú ábra jobb oldali grafikonja a háztartásokkal kötött új
hitelszerzõdések denominációs összetételét szemlélteti. Jól látható, hogy a svájci frank, az
euró és a japán jen alapú hitelek aránya meghaladja a 80 %-ot. 17 A növekvõ devizásodás
azonban árfolyam- és kamatkockázatot is hordoz a törlesztõrészletek nagyságára nézve. A
devizahitelt felvevõk pedig döntéseiket legtöbbször a hitelfelvételkori kamat- és
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árfolyamszint alapján maximalizálják, nem számolnak a jövõbeni törlesztõrészlet esetleges
jelentõs ingadozásával, valamint annak nagyságát befolyásoló további költségekkel sem.
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1. ábra: A háztartások hiteleinek devizanem szerinti megoszlása és a bankrendszer
háztartásokkal kötött új hitelszerzõdéseinek denominációs összetétele
Forrás: MNB, Jelentés a pénzügyi stabilitásról (2008. április)






Információs aszimmetria: a pénzügyi intézmények jól ismerik saját termékeiket,
szolgáltatásaikat - annak esetleges hátrányaival együtt. Az ügyfelek ellenben az esetek
többségében korlátozott információval rendelkeznek. A fogyasztó információi legtöbbször
nem elegendõek az egyre összetettebb, bonyolultabb termékek milyenségének, minõségének
és használati értékeinek megismerésére. A pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos
veszélyeket a fogyasztó - megfelelõ szakmai felkészültség híján – nem képes felismerni. A
versenyzsúfolt piaci környezetben sokszor tapasztalhatjuk, hogy a különbözõ pénzügyi
szolgáltatók - profitorientált magatartásuk szem elõtt tartásával – nem mindig törekszenek a
részletes, korrekt, lényegi és hiteles információk, tanácsok nyújtására. További probléma,
hogy a különbözõ információs csatornák az ügyfelek széles rétegét célozzák meg, s
ugyanazokat az információkat nyújtják a pénzügyileg képzettebb és a kevésbé képzettebb
fogyasztók számára is.
A bankok tulajdonosai által támasztott magas jövedelmezõségi elvárások: a tulajdonosok
által diktált egyre növekvõ jövedelmezõségi, s kirótt tervszám teljesítési hajszában, valamint
az éles versenyben gyakran feledésbe merül a relationship banking, s felülkerekedik az
ügyleti marketing alkalmazása. Így a banki alkalmazott nem az ügyfél igényeit leginkább
kielégítõ terméket ajánlja, hanem azt, amelyik a bank számára a leginkább jövedelmezõ.
Teszi ezt annál is inkább, mert a legtöbb szolgáltatónál az alkalmazottak teljesítménymérés
alapján kerülnek bérezésre, s legtöbbször teljesítményfüggõ a további alkalmazás feltétele is.
Intenzíven bõvülõ értékesítési csatornák: a pénzügyi szolgáltatók többsége az elmúlt években
egyre növekvõ számú külsõ ügynöki, mobilbankári hálózat bevonásával erõsítette
disztribúciós rendszerét. A hálózatfejlesztés keretében több pénzügyi szolgáltató bõvítette
fiókjainak számát, s a klasszikus fiókmodell mellett a frekventáltabb helyeken 2-5 fõvel
mûködõ kölcsönpontokat, hitelcentrumokat alakítottak ki. A Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének (PSZÁF) adatai szerint a fiókhálózat növekedési üteme 2007-ben 10,25 %-os
volt, a bankfiókok száma pedig elérte az 1516 darabot.33 A pénzügyi termékek
értékesítésében egyre meghatározóbb szerepe van a külsõ ügynököknek, közvetítõknek. „A
bankok új lakossági kihelyezéseinek 60 százaléka jelenleg bankfiókon kívül, hitelközvetítõk
közremûködésével valósul meg. A jutalékból élõ közvetítõ nem igazán érdekelt az ügyfél
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helyzetének pontos megítélésében, kevésbé törõdik a hitelképességét befolyásoló
tényezõkkel és az eladósodottság következményeivel. Sokszor olyan összegû hitelre
beszélheti rá az ügyfelet, amellyel a végsõkig feszíti annak teherviselõ képességét. Elõfordul
olyan eset is, amikor az ügyfél nem a céljainak és igényeinek legmegfelelõbb hitelterméket
kapja. Magyarországon ugyanis nem képesítéssel rendelkezõ „személyes pénzügyi tervezõk”,
hanem pénzügyi képesítés nélküli „rábeszélõk” a legsikeresebb hitelközvetítõk.” nyilatkozta Király Júlia, az MNB pénzügyi stabilitásért felelõs alelnöke a Figyelõnek adott
interjúban.13 Napjainkra teljesen jutalékvezéreltté vált a piac, s a mûködõ
jutalékrendszerek gyors értékesítésre ösztönöznek, s kevésbé díjazzák a hosszú távú
ügyfélkapcsolatot. A pénzintézeteknek sokkal nagyobb energiát kellene áldozni az ügynökök
szakmai ismereteinek fejlesztésére is, hisz a nem megfelelõ szakértelemmel tanácsot adó
közvetítõ a pénzügyi szolgáltatók számára is pluszkockázatot vállal.
Erõteljes marketing aktivitás, bõvülõ kommunikációs csatornák: a bankszektor az ügyfelek
megszerzése érdekében egyre többet költ marketingcélokra. A 2. számú ábra jól szemlélteti a
szektor ezen törekvéseit, hisz a marketingköltségek éves növekedési üteme 2007-ben 23 %-ot
tett ki.
30
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2. ábra: Az állományi létszám, a hálózati egységek száma, a marketingköltségek és az
általános igazgatási költségek éves növekedési üteme
Forrás: MNB, Jelentés a pénzügyi stabilitásról (2008. április)


Növekvõ számú fogyasztói megtévesztések és ügyfélpanaszok: a szolgáltatók piaci
tájékoztatásaikkal gyakran megtévesztik a fogyasztót, amely bõven nyújt lehetõséget a
Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) bírságok kivetésére. A GVH programjaiban és a
kapcsolódó törvényi szabályozásban is kiemelt prioritást élvez a fogyasztói döntések
tisztességtelen befolyásolásának kérdése. Ebbe a tárgykörbe a fogyasztók megtévesztésének,
félrevezetésének olyan esetei tartoznak, amelyek a vásárlók döntését az egyébként
optimálistól eltéríthetik, továbbá az olyan üzleti módszerek, amelyek a választási szabadságot
indokolatlanul korlátozzák. Mindezek megszegésére, s annak következményeire számos
gyakorlati példa említhetõ. A GVH 2007-ben lezárt 72 fogyasztóvédelmi eljárásából 17
pénzintézetekkel szemben folyt. Az esetek mindegyikében jogsértést állapított meg a
Versenytanács, továbbá bírság kiszabására is sor került, összegük megközelíti a félmilliárd
forintot. Máger, 2008További negatív jegyekrõl tanúskodik a PSZÁF által negyedévente
publikált „Panaszkezelési tájékoztató” is. A felügyelethez beérkezett összes panaszból 20062007 között több mint 95 %-ot képviselt a biztosítási és tõkepiaci szektort érintõ bejelentések
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aránya.31 A vizsgált idõszakban a legnagyobb panaszszámú helyre az elszámolásokkal,
megbízások teljesítésével kapcsolatos tevékenységek, a szolgáltatások minõségét sérelmezõ,
s a tájékoztatás hiányosságaival és az ügyviteli hibákkal kapcsolatos bejelentések kerültek.
 Csökkenõ banki jövedelmezõség: 2007-ben a bankrendszer tõkejövedelmezõségének (ROE)
magas szintrõl történõ jelentõs csökkenése volt tapasztalható, amely a verseny fokozódása, a
piaci terjeszkedés és technológiai fejlesztés költségvonzatai, a lakáshitelek támogatásának
visszaszorulása miatt következett be. A fenti tényezõkhöz azonban hozzájárult a bankszektor
kedvezõtlenebbé vált adóztatása, a hazai gazdaság gyengülõ megtakarítási képessége és a
jelentõsen megdrágult likviditás is. A bankrendszer úgy próbálja fenntartani
jövedelmezõségét, hogy erõs kínálati nyomást gyakorol az ügyfelekre.33
A keresleti oldalon:
 Alacsony szintû pénzügyi kultúra: a pénzügyi ismeretek feltárására az elmúlt években számos
felmérés és közvélemény-kutatás készült, amelyek megállapításai közül a teljesség igénye
nélkül a legfontosabbakat emelem ki:
- A 3. számú ábrából kiolvasható, hogy a megkérdezett 14-17 éveseknek mindössze 10
százaléka, a 18-30 éveseknek pedig 20 százaléka érdeklõdik a pénzügyi világ hírei és a
pénzügyi szolgáltatások iránt. Az érdektelenség hátterében a pénzügyi fogalmak, a
sajátos pénzügyi nyelvezet nem kellõ ismerete és ebbõl adódóan a pénzügyi termékekre és a
szolgáltatásokra vonatkozó információkkal kapcsolatos értelmezési problémák, a hiteles,
független és megbízható információ források ismeretének hiánya, illetve az ismert
információforrásokkal (pl. reklámok) szembeni fenntartások, a megfelelõ családi minta
hiánya húzódik meg.

3. ábra: A pénzügyi kérdések iránti érdeklõdés
Forrás: MNB kutatás (2006)
- A hitelekre vonatkozóan két markáns, családtól „örökölt” attitûd jelent meg a fiatalok
körében: egy részük teljes mértékben elutasító a hitelfelvétellel kapcsolatban, más
részük pedig el sem tudja képzelni hitelek nélkül az életét. A hitelezéssel kapcsolatban a
három legismertebb fogalom a havi törlesztõ-részlet, a jelzálog és a futamidõ volt. A
fiatal felnõtt korosztály 35 %-a nem képes a forint- és deviza alapú hitelek kockázati
szempontú reális megkülönböztetésére. A megkérdezetteken belül legkevesebb 20 %
azok aránya, akik nem képesek megítélni, hogy az egyes pénzügyi változások milyen
hatást gyakorolnak a deviza alapú hitelek törlesztõ részletére.118
A felmérést a Magyar Nemzeti Bank megbízásából készítette 2006. szeptemberében a Magyar Gallup Intézet. A
kutatás kvalitatív részét 10 fókuszcsoportos beszélgetés képezte, a kvantitatív szakaszban pedig személyes
interjúszituáción alapuló kérdõíves felmérés keretében 2015 fõs reprezentatív minta került megkérdezésre a 14-17 éves
és a 18-30 éves korosztályból. 18
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- 2005 és 2007 között 34 %-ról 38 %-ra nõtt azon háztartások aránya, akik szerint
egyáltalán nem valószínû, hogy tudnak a következõ évben megtakarítani. 2
- Az életciklus motívum, vagyis a nyugdíjas korra való takarékoskodás a háztartások 14
százalékában határozza meg a megtakarítási viselkedést. 37
- A felnõtt magyar lakosság csak ötöde-hatoda tervezi tudatosan a pénzügyeit. Négybõl
három ember áll kapcsolatban bankokkal, de jó részük csak folyószámlát és bankkártyát
használ a termékek közül. 42
Megfelelõ alapok hiányában az új ismeretek nehezen vagy egyáltalán nem kerülnek
befogadásra, s a társadalom döntõ része a következõ generációknak sem tud átadni
megfelelõ pénzügyi ismereteket.
Növekvõ eladósodottság, különösen az alsó jövedelmi szegmensben: hazánkban 1999-2007
között a háztartások hitelállománya, több mint a tízszeresére nõtt. Holló-Papp, 2007 A 4.
számú ábra jelzi, hogy a háztartási szektor jövedelemarányos törlesztési terhe is jelentõsen
emelkedik, 2007. december végi 13 százalékos mutató már magasabb érték az euroövezet
1011 százalékos szintjénél.17 A lakosság hitelfelvételi kedve és hajlandósága a
megszorító intézkedések hatására sem mérséklõdött, ami arra utal, hogy az ügyfelek
elsõsorban a fogyasztásuk kisimítására, nem pedig a megtakarításaik növelésére törekedtek.

Tõketörlesztés/rendelkezésre álló jövedelem
Kamattörlesztés/rendelkezésre álló jövedelem

4. ábra: A háztartások törlesztési terhe a rendelkezésre álló jövedelem arányában
Forrás: MNB, Jelentés a pénzügyi stabilitásról (2008. április)




A pénzügyi termékek és szolgáltatások összetettebbé válásával az emberek nehezebben értik
meg azokat. A háztartások olyan szolgáltatásokat is igénybe vesznek, amelyre nincs igazán
szükségük, illetve nem a legmegfelelõbb számukra. (miss selling)
Az ügyfelek a rövid távú szemlélet alapján, a tényleges kockázatok ismerete nélkül döntenek,
így kockázatosabb pénzügyi pozíciót vehetnek fel.
Növekszik a pénzügyi ismeretek és a felvállalt kockázat közötti rés.

Milyen veszélyt rejtenek a fentiekben vázolt tendenciák?
Közvetlen hatásként említhetõ, hogy a háztartások megrendült pénzügyi helyzetükbõl kifolyólag
nem képesek az adósságaikat törleszteni, így jelentõsebb hitelezési veszteségek esetén a pénzügyi
közvetítõk helyzete is meggyengülhet. Közvetett hatásként prognosztizálható, hogy egyrészt a
háztartások erõsen csökkenthetik fogyasztásukat, illetve a pénzügyi szolgáltatások iránti
A TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat elemzése, amely 2006 háztartás 5064 tagjának adatai alapján készült 2007
õszén. 37
2
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keresletüket, másrészt általános bizalmatlanság alakulhat ki a szolgáltatókkal és az egyes
terméktípusokkal szemben.
A pénzügyi nevelés a stabilitási eszközrendszer kiemelt eleme
Nem véletlen, hogy mind nemzetközi mind hazai viszonylatban a figyelem középpontjába került
a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztése és a pénzügyi termékek és szolgáltatások piaca, hisz a
lakossági banki szolgáltatások az EU GDP-jének 2 %-át teremtik elõ évente.61
Uniós szinten is megfogalmazásra kerültek a legfontosabb célkitûzések, s a megkövetelt
intézkedések az alábbiak szerint:
 A fogyasztók számára konkrét elõnyök nyújtása, gondoskodva arról, hogy a megfelelõen
szabályozott nyílt piacok és az erõs verseny olyan termékeket hozzanak létre, amelyek
kielégítik a fogyasztók igényeit, valamint választékot, értéket és minõséget kínálnak;
 A fogyasztói bizalom növelése azáltal, hogy adott esetben gondoskodás történik a
fogyasztók megfelelõ védelmérõl, valamint a szolgáltatók pénzügyi hatékonyságáról,
eredményességérõl és megbízhatóságáról;
 A fogyasztók számára annak lehetõvé tétele, hogy pénzügyi körülményeiknek megfelelõ
döntéseket hozhassanak. Ez több elemen alapszik, köztük a pénzügyi ismereteken, a világos,
megfelelõ és idõszerû tájékoztatáson, a kiváló színvonalú tanácsadáson. A pozíciójukban
megerõsített fogyasztók az igényeiket kielégítõ legjobb ajánlatok megkeresésekor nagyobb
bizalommal járhatnak el.61
Összefoglalva tehát „a keresleti oldal erõsítése és a helyes befektetési döntések elõsegítése
érdekében növelni kell az átláthatóságot és az összehasonlíthatóságot, és elõ kell segíteni, hogy a
fogyasztók megismerjék a pénzügyi termékeket.”Fehér Könyv,2005, 2.6.pont
Mindezekre építve került kidolgozásra a miniszterelnök 1097/2006.(X.5.) számú
kormányhatározattal létrehozott Lakossági Pénzügyi Szolgáltatásokat Vizsgáló Szakértõi Bizottság
(Várhegyi-jelentés) által kidolgozott hazai javaslati program is, amelyben kiemelt prioritást
élveznek a pénzügyi közvetítés és a lakosság pénzügyi ismereteinek, jártasságának fejlesztésére
buzdító lépések.
„A pénzügyi kultúra fejlesztési projekt” fókuszában tehát a pénzügyi nevelés áll, amelynek
fogalmát az OECD az alábbiak szerint határozza meg: „olyan folyamat, mely során a
fogyasztó/befektetõ – információ, oktatás és/vagy független tanácsadás révén – egyre jobban
megérti a pénzügyi termékeket, koncepciókat és kockázatokat. Képességeket és bizalmat alakít ki a
fogyasztóban, mely segít a pénzügyi kockázatok és lehetõségek jobb megértésében, megfelelõ
információk alapján a döntéshozásban. A fogyasztó ismerje, hogy kitõl lehet segítséget kérni, illetve
tudjon más hatékony eszközöket alkalmazni az anyagi jólét növelése céljából.” OECD, 2005
Ez alapján a pénzügyi nevelés három pillére:
1. Információnyújtás: a háztartások pénzügyi helyzetüket hosszú évekre befolyásoló
döntéseinél elengedhetetlen, hogy megfelelõ információkkal rendelkezzenek. Megfelelõnek
az az információ tekinthetõ, amely széleskörû, könnyen és olcsón hozzáférhetõ, valamint
közérthetõ.
2. Tanácsadás: a fejlett pénzügyi közvetítéssel rendelkezõ országokban növekszik a háztartási
pénzügyi tanácsadással foglalkozó profit és nonprofit cégek jelentõsége. A pénzügyi
tanácsadás az aktuális általános pénzügyi folyamatokat figyelembe véve termékeket javasol,
s segíti a fogyasztót abban, hogy a már megszerzett ismereteit a legjobban hasznosítsa.
3. Oktatás, képzés: a pénzügyi oktatás célja, hogy a háztartások képessé váljanak a pénzügyi
fogalmak és koncepciók megértésére. A tárgya szerint háromféle képzést célszerû
megkülönböztetni:
 Általános monetáris ismeretek: pénz értéke, infláció, kamat, árfolyam, stb.
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Magánszemélyek általános pénzügyei: hitelek, megtakarítások, háztartási
költségvetés összeállítása, öngondoskodás, stb.
Célzott képzési programok: elõre meghatározott célcsoportnak (pl.: fiatal házasok) és
pénzügyi célnak (pl.: lakásvásárlás) megfelelõ oktatás. 60

Társadalmi szinten már elkezdõdött az összefogás a pénzügyi kultúránk fejlesztéséért, ennek
kapcsán elismerés illeti a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a
Gazdasági Versenyhivatal, a Pénzügyminisztérium, az Oktatási Minisztérium, az Öngondoskodás
Alapítvány, a Bankszövetség, a Budapesti Értéktõzsde és egyéb közremûködõ szervezetek eddigi
munkáját, törekvéseit és elért eredményeit. Valamennyi kezdeményezéssel a piac átláthatóságának
növelése, a fogyasztók és a pénzügyi szféra szereplõinek hatékonyabb tájékoztatása a cél.
Állami intézmények a pénzügyi nevelésért
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felismerve az alacsony szintû pénzügyi kultúra stabilitást
veszélyeztetõ tendenciáit, elindította a Pénzügyi Stabilitás Szakterület berkein belül 2006 elején
kiemelt projektjét a pénzügyi kultúra fejlesztéséért.
Az alábbiakban tekintsük át azt az eszköztárat, amelyet az MNB a fenti prioritások mentén már
alkalmaz :
Az MNB Látogatóközpont 2004 márciusában nyitotta meg kapuit a nagyközönség elõtt, abból a
célból, hogy a diákok és a felnõtt lakosság közelebbrõl megismerkedhessen a pénz világával. Ehhez
a Látogatóközpont kisfilmjeivel, számítógépes oktatóanyagával, korosztályokra lebontott
termékismertetõivel, a szakkönyvtár szolgáltatásaival, játékos eszközeivel, s szakmai elõadásaival
járul hozzá. Kéthetente gyermekprogramokat is szerveznek, amelyeken játékos vetélkedõkkel,
feladványokkal kerülhetnek közelebb a diákok a pénz világához. 21 A központot évente több mint
40.000 látogató keresi fel. A látogatói weboldalra 2007-ben több új interaktív játék is felkerült. A
„Kamatkirály” elnevezésû játékban szembesülünk a döntésünk következményeivel, így könnyen
érzékelhetjük a kamat hatását a GDP, az infláció és az árfolyam alakulására, láthatjuk, milyen
bonyolult a Monetáris Tanács munkája. A „Családi Kassza”online játékban pedig a játékosnak az
általa elõre meghatározott preferenciákhoz igazodva, jellemzõ élethelyzetekben kell a virtuális
család gazdálkodását meghatározó pénzügyi döntést hoznia. A 10 fordulóból álló játék végén
kiderül, hogy elérte-e céljait, miként gazdálkodott a család vagyonával. 23
2006 januárjában indult a „Monetary-közgazdálkodj okosan” címû középiskolásoknak szóló
vetélkedõsorozat, és a csapatok három fordulón keresztül juthatnak el a döntõbe, ahol a monetáris
politika mechanizmusát bemutató szimulációs feladatot kell megoldani a csapatoknak. A Monetary
egy olyan oktató-ismeretterjesztõ országos verseny, amely mind az ifjúság, mind a felnõtt lakosság
számára fontos és hasznos információkat közvetít. Célja, hogy a gazdaság látszólag bonyolult
folyamatait egyszerû, közérthetõ formában tárja a fiatalok elé, s megvilágítva az egyes, elsõ látásra
nehezen érthetõ gazdasági döntések okait és lehetséges következményeit. A játék persze jelentõs
nyereményekkel is kecsegtet. 26
„A pénz nyomában”- Stúdium programmal a felsõoktatásban tanuló hallgatókat próbálja
megmérettetésre csábítani a Jegybank különbözõ, aktuális témákban. A pályázaton részt vehet
minden hazai és határon túli magyar felsõoktatási intézményben tanuló, elsõ diplomáját megszerzõ
diák. A tanulmánypályázat nyertesei a pénzjutalom mellett egyéb meglepetésekkel is díjazásra
kerülnek. (könyvvásárlási utalvány, oklevél, puzzle-játék, stb.)27
2007-ben jelentette meg a „Pénz beszél!- Te is érted?” címû, középiskolásoknak szóló pénzügyi
tájékoztató kiadványt, amelynek tartalma azóta is folyamatosan kibõvítésre és aktualizálásra kerül.
A kiadvány célja, hogy olyan ismereteket adjon át, amelyek a felnõtt életbe kilépve segítik a tudatos
pénzügyi döntések meghozatalát, s a biztos termékhasználatot. Idáig az ország valamennyi, közel
1200 középiskolájába, mintegy 230 ezer, 11-12.-ikes diákhoz jutott el a füzet. A kiadványokhoz az
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Oktatási és Kulturális Minisztérium és a jegybank által közösen írt, az igazgatóknak és az
osztályfõnököknek szóló, kiegészítõ információkat és irányított kérdéseket tartalmazó segédlet is
készült. Az információk feldolgozásához további támogatást nyújtott az MNB egy
tanárszeminárium keretében, amelyen háttérismereteket kaptak a résztvevõk. A kiadványt az
Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Diákhitel Központ és a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete is támogatta. A 2007-es év további sikere volt, hogy a jegybank,
valamint több, a témában érdekelt hatóság és szervezet közös kezdeményezésére a Nemzeti
Alaptanterv a 2007. évi felülvizsgálat során kibõvült az általános gazdasági-pénzügyi ismeretek
kompetenciakörrel. 24
2008. áprilisban a jegybank és az Öngondoskodás Alapítvány közös pályázatot hirdetett a
középiskolák részére kidolgozott Pénzügyi Oktatási Program kísérleti oktatására. Az oktatási
program központi elemét egy 30 pénzügyi-gazdasági témakört érintõ, gyakorlati fókuszú tananyag
képezi, amelyet esettanulmányok, feladatlapok, tanári segédlet és valós tõzsdei szimulációs játékok
egészítenek ki. A pályázat célja, hogy egy-egy millió forinttal támogassa azokat a középfokú
oktatási intézményeket, amelyek vállalják, hogy a 2008/2009. évi tanrendjükben és hosszabb távon
is helyet biztosítanak a kísérleti tananyag oktatásának, valamint referenciaiskolaként
közremûködnek a program regionális elterjesztésében. A pályázatra 142 iskola jelentkezett. A
jelentõs érdeklõdésre és a beérkezett pályázatok magas színvonalára tekintettel a pályázati forrás
összegét a két támogató intézmény összesen 5 millió forinttal megemelte. Ennek köszönhetõen 25
iskola, illetve a programban közremûködõ közel 60 tanár részesül támogatásban. Az ún. pilot
programban a 25 gyõztes iskola részérõl várhatóan több mint 1000 diák vesz részt. 25
A széles lakossági rétegeket érintõ, közérthetõ, és tematikus pénzügyi ismeretterjesztést célozza
az Est Média Kiadóval kötött megállapodás, amelynek keretében az MNB, a PSZÁF és a GVH
„Pénziránytû” elnevezéssel közös cikksorozatot jelentet meg a kiadó országos terjesztésû ingyenes
programmagazinjaiban. A 316000 példányban, kéthetente megjelenõ egyoldalas rovat a mindennapi
élet során leggyakrabban felmerülõ pénzügyi termékekrõl és szolgáltatásokról, valamint az egyes
szolgáltatásokhoz kapcsolódó leggyakoribb problémákról ad tájékoztatást. A pénzügyi kultúra
fejlesztése iránt elkötelezett szervezetekkel történõ hosszú távú együttmûködés formalizálása és
szorosabbá tétele érdekében a jegybank felkérte az érintett pénzügyi intézményeket és
szervezeteket, hogy csatlakozzanak a „Tudatos Pénzügyekért Alapítványhoz”. Alapító partnerként
az MNB a Bankszövetséget és a Diákhitel Központot kérte fel. 25
Fontos szerepet vállal a pénzügyi nevelésben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(PSZÁF) is. A Felügyelet az Európai Unió felügyeleti közösségének tagjaként, az integrálódó
pénzügyi piacon biztosítja a pénzügyi piacok megbízható, folyamatos és átlátható mûködését;
erõsíti a pénzügyi piacok iránti bizalmat; elõmozdítja a pénzügyi piacok tisztességes versenyen
alapuló fejlõdését; védi a piaci szereplõk jogos érdekeit; szolgálja a fogyasztói döntések
kockázatának csökkentését a szükséges információk hozzáférhetõségének biztosításával; aktívan
részt vesz a pénzügyi bûnözés visszaszorításában.
A PSZÁF hatósági feladatainak elvégzésén túlmenõen folyamatosan törekszik arra, hogy szakmai
információkat nyújtó rendezvények szervezésével segítse a felügyelt intézmények szabályos és
zökkenõmentes mûködését.
Az MNB-vel szorosan együttmûködve vállal kiemelt szerepet a pénzügyi ismeretek bõvítésében,
hiszen felismerésre került, hogy a fogyasztóvédelmi tevékenység és a pénzügyi kultúra növelése
egymást kölcsönösen kiegészítõ eszközrendszer. Az 5. számú ábra szemlélteti, hogy a pénzügyileg
mûveltebb háztartás jobban képes fogyasztói jogaival élni és a megfelelõ tájékoztatási kötelezettség
elõírása és betartatása hozzájárul a háztartások pénzügyi ismereteinek bõvüléséhez. 46
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Pénzügyi kultúra
oktatás
A döntéshez szükséges információ
megértetése
Meggátolja a szolgáltatók erõfölénnyel
A felkészült fogyasztó nagyobb versenyre
való visszaélését (versenysemlegesség)
készteti a pénzügyi közvetítõket
Védelmet nyújt, aminek ára lehet a
Lehetõséget kínál a kibõvült, de
csökkenõ választási szabadság és
kockázatosabb mozgástér elõnyeinek
mozgástér
kihasználására
5. ábra: „Fogyasztóvédelem és pénzügyi kultúra- egymást kölcsönösen erõsítõ eszköztár”
Forrás: Magyar Fogyasztók Konferenciája (2008. június)
Fogyasztóvédelem
Jogi és szabályozási eszközök
Döntéshez szükséges információ átadása

A fentiekben leírt gondolatokat tükrözi vissza a PSZÁF honlapja is - elérhetõsége: www.pszaf.hu -,
amelyen barangolva az érdeklõdök számos értékes információhoz juthatnak a „fogyasztóknak”
címzett linkek megnyitásával. A kiadványok között a „Pénzem és a…………..”, a „Szánjon egy
percet a ………..”, valamint az „Amit a ………….. –ról rudni kell.” címû tájékoztató anyagok a
piacon megtalálható valamennyi pénzügyi termék részletes, érthetõ nyelvezetû bemutatását tárják
elénk. A „Válasszon terméket” link megnyitásával termék-összehasonlító táblázatok segítik a
döntés elõtt álló ügyfeleket a megfelelõ banki, befektetési, nyugdíjpénztári és biztosítási
szolgáltatások kiválasztásában. Ezekbõl a kiadványokból színes prospektus formájában az ügyfelek
az egyes szolgáltatóknál is tájékozódhatnak. A hazai felügyelet készített középiskolák számára
általános háztartási pénzügyekrõl szóló oktatóanyagokat és oktatófilmeket is. Több szabályozási
lépés is történt a háztartások jobb informálására, például az EBKM (egységesített betéti kamatláb
mutató), a THM (teljes hiteldíj mutató) és a devizahitelekhez kapcsolódó kockázatfeltáró
nyilatkozat bevezetése által. Említésre méltók a „Figyelemfelhívó közlemények” és a legújabb
kezdeményezésként bevezetett „Panaszkezelési tájékoztató” is, amelyet minden negyedévben
megjelenít a PSZÁF a honlapján a hozzá beérkezett írásbeli és szóbeli panaszok fõbb jegyeinek
összefoglalásával és statisztikájával. Kiemelendõk az egyéb szakmai szervezetekkel való szoros
együttmûködések is, így például az Országos Betétbiztosítási Alappal (OBA), a Befektetõ-védelmi
Alappal (BEVA), a Befektetési Alapkezelõk Magyarországi Szövetségével (BAMOSZ), stb.
Vajon a pénzügyi kultúránk „gyógyításának” erejével csak az elõbbiekben felsorakoztatott
intézmények rendelkeznek? Csak az õ feladatuk a pénzügyi nevelés? Természetesen nem.
Társadalmi összefogásra van szükség, s ezen belül is a „terápia” sikerére nagy hatást
gyakorolhatnak a társadalmilag felelõsen gondolkodni és cselekedni tudó és akaró pénzügyi
szolgáltatók is.
A pénzügyi szféra egyes szolgáltatói már érzik a fentiekben vázolt korjelzõ tendenciák társadalmi
súlyát, s ezek javítására már számos pozitív lépést tettek, ezzel is erõsítve és segítve a pénzügyi
kultúra fejlesztési projekt építõ résztvevõinek munkáját és törekvéseit. A következõkben nézzünk
meg néhány követendõ példát!
A pénzügyi szolgáltatók CSR-programokkal a pénzügyi nevelésért
Citibank Zrt.: támogatja a magyar pénzügyi és közgazdasági oktatást.
Citibank Pénzügyi Oktatás Iskolaprogram a Junior Achievement Magyarország Alapítvánnyal
(JAM) közösen. Az oktatócsomag tartalmaz angol és matematika interaktív CD-t az 1-4.
évfolyamok számára és pénzügyi interaktív CD-t az alábbi témákkal: család-háztartás, a munka
világa, a vállalkozások világa, a nemzetgazdaság és világgazdaság.
A Közgazdaságtan Vezetõknek Képzés: a Foundation for Teaching Economics (FTE) amerikai nonprofit szervezet oktatási programja. A Közgazdaságtan Vezetõknek képzés célja, hogy
Magyarország jövõbeli vezetõit megismertesse a piacgazdaság mûködésével, és fejlessze
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motivációs képességeiket. További cél, hogy az ország minden részébõl érkezõ tanárok
megismerjék és elsajátítsák az interaktív tanítási módszereket, s ezek segítségével a
közgazdaságtant élvezetesebbé és érthetõbbé tegyék diákjaik számára.
A vezetõképzõ tréning során a diákok megtanulják a közgazdaságtan alapjait és elsajátítják a
gazdasági gondolkodásmódot, megismerkednek a különbözõ vezetési stílusokkal és megtanulnak
csapatban dolgozni. Az elõadók amerikai és magyar szakemberek.
A programértékelések azt mutatják, hogy a résztvevõ diákok és tanárok a program után jobban
megértik a gazdasági folyamatokat, melyek a mindennapi életüket is befolyásolják.
Citi Corvinus Egyetem Vállalkozások Pénzügyei Tanszéket Támogató Program, amelynek
keretében a bank szakemberei tartanak gyakorlat orientált elõadásokat a 4-5. évfolyam számára
pénzügyi támogatást biztosítanak számos kutatási területhez, s a hazai és nemzetközi
konferenciákon való részvételhez. Mindezek mellett 2003 óta támogatja a bank a vak tanulók
integrált tanulási programját, s a Széchenyi István Kollégium Nyári Pénzügyi Egyetemét. 50
Budapest Bank: a pénzintézet 1991 óta pályázati rendszerben támogatást nyújt a „Budapest Bank
Budapestért” és a „Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” alapítványai
révén a kultúra, a mûvelõdés, az egészséges életmód és az oktatás színvonalának fejlesztésében. A
két alapítvány kuratóriuma 1991-2007 között közel 15 ezer pályázatot bírált el és közel 700 millió
forintot juttatott több mint 2,5 ezer pályázó tevékenységéhez. A Budapest Bank az oktatásért és a
magyar pénzügyi kultúráért” Alapítvány támogatja a magyar pénzügyi és közgazdasági oktatást,
kutatást és kultúrát, határon innen és túl. Így kíván hozzájárulni a közép- és felsõfokú pénzügyi,
közgazdasági oktatás színvonalának javításához és ennek keretében segíteni az oktatás tartalmi,
technikai fejlesztését, s a képzések folyamatos megújítását, annak érdekében, hogy a pénzügyi
szakma leendõ munkatársai naprakész szakmai, technikai felkészültséggel és az üzleti életben
nélkülözhetetlen viselkedéskultúrával rendelkezzenek. Legfõbb célkitûzése, hogy hozzájáruljon a
korszerû pénzügyi szolgáltatások és kultúra elterjesztéséhez. 51
A közelmúltban több pénzintézet is országos turnéra indult, annak érdekében, hogy több
régióban bemutassák a hazai vállalkozásoknak készített pénzügyi termékeket, szolgáltatásokat.
2006-ban az akkor még HVB Bank (névváltozást követõen UniCredit Bank) „Pénzügyi
szolgáltatások határok nélkül” címmel indította útjára országjáró karavánját, amely Budapesten és
hét magyarországi régióban szervezett eseményeket. Az érdeklõdõk megismerhették a bank
vállalati és ingatlanfinanszírozási üzletágának legújabb, határokon átívelõ szolgáltatásait és a hazai
vállalkozásokat érintõ trendeket. Folytatásként „Uniós támogatások Magyarországon” címmel, több
mint félezer cég részvételével tartottak a bank szakértõi szerte az országban vállalkozói
találkozókat. A programokon a résztvevõknek lehetõséget biztosítottak arra, hogy banki, illetve
független szakértõk véleményét is kikérjék konkrét kérdéseikkel kapcsolatban. A K&H Bank a
kérdésekre való válaszadás, útmutatás, szakmai segítségnyújtás, s tanácsadás kitûzött céljait szem
elõtt tartva indult útjára rendezvénysorozatával hat helyszínre. 2007 áprilisában pedig az InterEurópa Bank (fúziót követõen CIB Bank) indította el „EU-Források” címû road show-ját, amelynek
keretében a bank növelni kívánta ismertségét a kis- és középvállalkozások körében, továbbá
népszerûsítette vállalati, különösen az EU- támogatásokhoz kapcsolódó szolgáltatásait. A bank
szakértõi mellett meghívott vállalkozók, elismert pályázati tanácsadók, az EU-s pályázatok
lebonyolításában közremûködõ kormányzati hivatalok képviselõi beszéltek az új elérhetõ
forrásokról, a sikeres pályázatírásról és saját tapasztalataikról. A road-show-ra meghívott
vendégeknek lehetõségük nyílt kerekasztal beszélgetések keretében kérdéseket feltenni a
szakembereknek. ”
Raiffeisen Mobilbankár Bankjárat: 2006. augusztusában indította el a bank a Raiffeisen
Bankjáratot Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala, Somogy és Tolna megyében. A járat elõre meghirdetett
menetrend szerint keresi fel a 20.000 lakosnál kisebb településeket, végigjárja az utcákat, s a
legforgalmasabb központi helyeken várakozik. A járat érkezését a bank szignálja jelzi. A lakossági
ügyfelek megismerhetik a termékeket, szabad felhasználású hiteleket igényelhetnek,
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megtakarításaikról rendelkezhetnek, folyószámlát nyithatnak és biztosításokat köthetnek. Az
általános ügyféligények lefedése mellett biztosítja a hozzáférést az elektronikus banki csatornákhoz
is.49 Új ismeretterjesztõ sorozattal jelentkezett az RTL Klub 2007.augusztus 27-tõl, melynek
célja, hogy segítse a nézõket eligazodni a pénzügyek világában és felhívja a figyelmet a
tájékozottság fontosságára. Az egyperces animációs kisfilmek állandó szereplõje Tömör Professzor,
aki a mûsor egy-egy részében egy-egy banki területet mutat be egyszerûen, szemléletesen. A húsz
egyperces olyan témákat dolgoz fel, mint például a folyószámla, a bankbetét és hitel, a
kártyatípusok, de külön film készül az internetes bankolásról, a tõzsdérõl és biztosításokról, sõt a
családi költségvetésrõl is. A televíziónézõk pénzügyi ismereteinek bõvítését célzó sorozat
támogatója a Raiffeisen Bank. A mûsor céljai ugyanis egybevágnak a Raiffeisen Bank
célkitûzéseivel: egyszerûen, érthetõen beszélni a pénzügyekrõl, pénzügyi szolgáltatóként
felelõsséget vállalni és aktívan tenni a lakosság pénzügyi ismereteinek bõvítéséért. A Pénzügyekrõl
Tömören címû sorozat célja, hogy a nézõk megbízható tájékoztatást kapjanak a pénzügyek terén, a
szükséges pénzügyi alapfogalmakat jobban megismerhessék és a tágabb háttérismeretek birtokában
tudatos és helyes pénzügyi döntéseket tudjanak hozni. 48
A CIB Bank támogatási tevékenységének egyik fõ területe a pénzügyi oktatás. Elindították az
„Állati bölcs” elnevezésû internetes oldalt (www.allatibolcs.hu), amely hétköznapi nyelven nyújt
tájékoztatást a pénzügyekrõl, és amelynek átfogó célja az ügyfelek pénzügyi ismereteinek
fejlesztése. Az oldal szlogenje: „Egyszerûen, érthetõen, lényeglátóan”. 2007-ben is folytatták a
fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztését is célzó- 2006-ban „ Az év megtakarítási terméke
díjjal” is elismert- Szia Szimba programot, amelyben 6-14 év közötti gyermekek számára kínálnak
játékos formában rendszeres megtakarítást ösztönzõ lehetõséget. Ebben a megtakarítási programban
mintegy 14.000 ifjú ügyfél „tanul”. 53
K&H Csoport fontos feladatának tekinti, hogy aktív szerepet vállaljon a társadalom egészét
érintõ ügyekben. Ezért több csatornán is aktívan küzd a pénzügyi ismeretek széleskörû
terjesztéséért, hogy megkönnyítse a mindennapi pénzügyekben való eligazodást, segítse az okos
pénzügyi döntések meghozatalát. A gyerekek pénzügyi ismereteinek bõvítést tûzte ki célul a K&H
támogatásával elkészített Ez kész! Pénz! címû rajzfilmsorozat is, mely a gyerekek, fiatalok nyelvén,
de a felnõttek számára is szórakoztató, informatív módon mutatja be a pénz mûködését,
gazdaságban betöltött szerepét. A pénzügyi ismeretek elsajátítását nem lehet elég korán kezdeni,
hiszen már a pénzét malacperselyében gyûjtögetõ kisgyerek is pénzügyi világunk aktív részesévé
válik. Ezért tartja a K&H Csoport különösen fontosnak hogy a felnövekvõ generáció tagjai mielõbb
elsajátítsák az alapvetõ pénzügyi ismereteket, hogy már fiatalként is tudatosan hozzák meg
gazdasági vonatkozású döntéseiket és természetes legyen számunkra a napi pénzügyekben való
jártasság. 56
Az OTP Fáy András Alapítvány 2006-2007 tanév során a közgazdaságtant tanuló diákok
szakkönyvvel való támogatását tûzte ki célul. A tankönyv-ajándékozási akciók keretében több mint
10 ezer diák jutott ingyenesen gazdasági szakirodalomhoz. Közel 100 közgazdaságtant oktató
középiskolában, több mint 10 millió Ft értékben 17 ezer tankönyvet osztottak szét a diákok között.
Az alapítvány az elmúlt évek során - ALAPOK Program néven - egy önálló (gazdasági, életvezetési
és karrier tudatos) képzést dolgozott ki középiskolás diákok számára. A képzési programok
országos elérhetõségéért, minden évben, más-más megyében írnak ki pályázatot. A jövõben
elindításra tervezik az ALAPOK Program felnõttképzési tréningeket is, amely során középiskolai
pedagógusokat oktatnak annak érdekében, hogy saját iskolájukban folyamatosan és minden diák
számára átadhassák az életkezdéshez, a majdani munkavállaláshoz, mindennapokhoz szükséges,
alapvetõ pénzügyi és karrieralakítással kapcsolatos ismereteket. 59
Az UniCredit Bank az ellene a fogyasztók megtévesztésének gyanúja miatt indított
versenyfelügyeleti eljárásra reagálva „Hasznos tanácsok és átgondolnivalók a befektetési döntések
elõtt” címû témában oktatókampányt vállalt kötelezettségként. 42
A fenti példákból láthatjuk, hogy egyre többen építik be üzleti stratégiájukba a felelõs
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gondolkozás szemléletét, s állítják fókuszba a gazdasági, társadalmi és környezeti kihívások
hatékony kezelését a fenntartható fejlõdés megteremtéséhez. Bõvül azon kezdeményezések száma
is, amelyek egy kiemelt stratégiai ügy, a pénzügyi kultúra fejlesztését szolgálják.
A jövõben még intenzívebben kell törekedni a pénzügyi szolgáltatóknak arra, hogy a társadalmi
felelõsségvállalás elvei termékeik, szolgáltatásaik és mûködésük mindennapjait egyre mélyebben
áthassák. Az elkötelezett szolgáltató figyel arra, hogy a termék fogyasztása milyen veszélyekkel, s
milyen társadalmi következményekkel járhat, próbál illeszkedni a termékeket vagy szolgáltatásokat
igénybe vevõk preferenciáihoz, segíti a transzparencia növelését, s nyit a munkatársak felé, hogy
érezzék a feléjük és kifelé is felelõs magatartást, valamint érdekeik, igényeik érdemi
figyelembevételét.
Következtetések
Napjainkban az érték a tudásból fakad, nem pedig a termékekbõl. Manapság a termékek (vagy
szolgáltatások), legyenek akár számítógépek, éttermek, banki szolgáltatások, ruházat, háztartási
cikkek, acél vagy vegyi áruk, egyre inkább a kis haszonkulcsot biztosító tömegáruk kategóriájába
kerülnek. A nyereség viszont azoknak a problémáknak a megoldásából származik, amiket a
fogyasztók nehéznek találnak. Peter Doyle, 2002
Milyen érték és hozadék teremtõdhet tehát a CSR-programok szolgálatba állításával?
A keresleti oldalon a pénzügyi kultúra fejlõdése, egyre több pénzügyekben jártas, tájékozott és
tudatosan cselekvõ, dönteni képes ügyfél, akik
 A termékek és szolgáltatások jobb összehasonlítása révén fokozzák a piaci versenyt,
 Az igényeiknek jobban megfelelõ termékek és szolgáltatások keresésével ösztönzik az
innovációt,
 Egyre többet képesek megtakarítani és befektetni, amely kedvezõ hatást gyakorol a
gazdasági növekedésre,
 Hatékonyabban tudnak védekezni a szabálytalanul mûködõ pénzügyi szolgáltatók által
okozott károk ellen,
 A tapasztalt szabálytalanságok jelzésével növelik a felügyeleti szervek aktivitását.
Szolgáltatói oldalon pedig versenyelõnyt biztosító tényezõvé válhat, megnövelve a felelõs
gyakorlatban rejlõ termék megkülönböztetési potenciál jelentõségét, ezáltal
 erõs bizalmi szálak alakulhatnak ki ügyfél és szolgáltató között;
 az értékesítés és piaci részesedés növekedhet;
 az imázs javulhat;
 a dolgozókra gyakorolt vonzó hatás növekedhet, a motiváltság és hûség felerõsödhet;
 a mûködési költségek csökkenése, s a vonzerõ növekedése várható a befektetõk szemében és
a pénzügyi piacokon.
A tanulmányban felsorakoztatott gondolatokat a CIB Bank 2007 évi Fenntarthatósági
jelentésében megfogalmazott mottóval foglalom össze és zárom, amely egyben figyelemfelkeltõ és
követésre buzdító üzenet valamennyi pénzügyi szolgáltató felé:
„Van, ami változik, és van, ami állandó. Miközben keressük az utunkat, követjük a céljainkat,
fontos, hogy idõrõl idõre megálljunk: merrõl jövünk és hova tartunk. Mérhetõ és összehasonlító
módon kell látnunk a helyünket egy olyan változó világban, amelyre mi magunk is számtalan
módon hatunk.” CIB Bank, Fenntarthatósági jelentés, 2007
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A NONPROFIT SZEKTOR, MINT A CSR TÉNYEZÕJE
BÁLINT DÉNES, DR.
Fõiskolai docens; Széchenyi István Egyetem, Gyõr.
Újfent a közéleti diskurzusok közkedvelt témája a szûkebb vagy tágabb értelembe vett társadalmi
felelõsségvállalás. Ez a terjedelem szûkebb akkor, ha csak egy meghatározott intézményrendszerre
(például a vállalatokra) vonatkoztatjuk, és tágabb akkor, ha azt a szubsztantív társadalomra értjük.
Ez a két dimenzió azonban szorosan összefügg, hiszen rendszerelméleti alapon köztudott: a
társadalomban bármely jelenség sajátossága, hogy annak van elõzménye. Ezek szerint, a vállalatok
társadalmi felelõsségvállalásának esetében is kell léteznie egy olyan társadalmi erõtérnek, ami ezt a
magatartást kiváltotta.
Az Európai Bizottság értelmezésében (European Commission [2001]), „a vállalati társadalmi
felelõsségvállalás olyan koncepció, mely szerint a vállalatok önkéntes alapon a társadalmi és a
környezeti szempontokat is integrálják az üzleti mûködésben és az érintettekkel való
interakcióban.”3Az általam kiemelt szövegrész szerint tehát, a vállalatok részérõl, a társadalmi
felelõsségvállalás egy követendõ irányítástechnikai nézõpont. Vajon honnan ez a lelkesedés?
Közgazdászként ugyanis nyilvánvalónak tartom, hogy a vállalt nem akar mindenáron adakozó,
filantróp lenni. Mi közgazdászok nem lehetünk annyira kishitûek, hogy ezt el is higgyük. Annál
valószínûbb, hogy a vállalat csak annyit és csak olyan mértékben adakozik majd, amilyen
mértékben ez számára fontos.
Okfejtésemben abból indulok ki, hogy a CSR, egy újszerû történelmi folyamat része. Ezt a
folyamatot nevezem én a társadalomkormányzás újraértelmezésének, melynek lényege, hogy
maximális, mindenre kiterjedõ állami felelõsséggel (felelõsségvállalás mellett), új utakon haladjon
mind a közigazgatás, mind a közhasznú közszolgálat (közszolgálattatás). Lényegében ezt a
nézõpontot erõsíti az a paradigmaváltás4 is, amely a kétpólusú – piac és állam – ellátórendszer
Ezt az irányelvet tartják önmagukra nézve meghatározónak a 2006-ban megalakult Koalíció a Vállalatok Társadalmi
Felelõsségvállalásának erõsítéséért társaság tagjai (www.csrhungary.hu/wiki), mely lényegében megegyezik azzal, amit
az EC dokumentumában is olvashatunk: „A vállalati társadalmi felelõsség fogalom jelentése, hogy a vállalatok
önkéntesen társadalmi és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben és az érintettekkel fenntartott
kapcsolataikban.” In: EC (2001): Green Paper – Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility,
Commission of the European Communities, Brussels, COM(2001) 366; final,
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/official_doc.htm
4
Thomas Kuhn (1984) történész három évtizeddel ezelõtt vezette be a paradigma fogalmát „A tudományos
forradalmak szerkezete” <The Structure of Scientific Revolutions> címû könyvében (olvashatjuk David Osborne és
Ted Gaeblernél az Új útak a közigazgatásban – Vállalkozói szellem a közösségi szektorban. Kossuth Könyvkiadó,
Budapest, 1994. 313. o.). Kuhn meghatározása szerint a tudományos paradigma, feltevések együttese a világról –
egy általánosan elfogadott modell vagy séma -, amely jobban magyarázza a világot, mint más feltevésegyüttesek. A
paradigma lehet annyira általános érvényû, mint például a newton fizika, vagy annyira speciális, mint az a gondolat,
hogy élet csak a földön létezik. Minden tudományos paradigmának saját szabályai vannak, és a saját maga által
választott tényeket igyekszik magyarázni. A mi esetünkben az új paradigma tényként kezeli a három szektor
meghatározó szerepét szemben az elõbbivel, amelyben tényként a két szektort kezelték és erre építette rá mindennemû
szabályt a kormányzási döntések tekintetében. Mindaddig, amíg az adott paradigma a megfigyelt jelenséget
megmagyarázza és megoldja azokat a problémákat, amelyeket a legtöbben megoldani kívánnak, addig azt uralkodó
paradigmának tekintik. Amint azonban az új jelenségek kezdenek ellentmondani a paradigmának, az egyre inkább
átadja a helyét a kételyeknek. A bele nem illeszkedõ tények megsokszorozódása aztán válságba sodorja a paradigmát.
Végül valaki új paradigmát fogalmaz meg – mint például Einstein a kvantummechanikát – és széleskörû váltás
következik be.” Bara Z. - Szabó K. (szerk), In: Bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba; AULA, Budapest, 2001, a
következõ összefoglalást használták: „Az azonos paradigmát alkalmazó kutatók a) azonos nézõpontból szemlélik a
világot, a jelenségek azonos körét vonják be a vizsgálatba; b) azonos fogalmi apparátust; és c) azonos módszertant
alkalmaznak a kutatások során.”
3
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szemléletét váltotta fel - a nonprofit szektorral kibõvített - hárompólusú ellátórendszer
szemléletével. Ebben a folyamatban úttörõ szerepet általában a civil szférának, specifikusan pedig a
nonprofit szektornak tulajdoníthatunk.
 A civil szféra szerepvállalásának jelentõsége a neki tulajdonított társadalmi szûrõ szerepkörhöz
kacsolható.
 A nonprofit szektor szerepvállalásának jelentõsége pedig nem több és nem kevesebb, mint az,
hogy megvalósítja a civil szféra társadalmat szolgáló kezdeményezéseinek az intézményes
kereteit. Ebbõl a nézõpontból az alapítvány, vagy az egyesület többek között úgy is felfogható,
mint a civil szférát képviselõ partner, akivel kapcsolatot teremthet a kormányzat, a
közigazgatás vagy az önkormányzás helyi intézménye, de bárki más – például a vállalat is.
Mint tudjuk, a modern vállalatkormányzás fontosnak tartja, hogy valamennyi külsõ érintett
igényeinek megfeleljen. Következésképpen, ott ahol van képviselete a civil érdekeknek, vagy
amelyik problémának van hiteles képviselõje, ott vállalati nézõpontból új kihívások jelennek
meg a stakeholder menedzsment tekintetében.
Miért gondolom azt, hogy a vállalati társadalmi felelõsségvállalás egyik tényezõje éppen a
nonprofit szektor?
Elsõként azért, mert a szektor a szükségletkielégítõ rendszer keretében eleve azokat az igényeket
integrálja, amelyekre semmilyen más rendszer nem reagál. Innentõl kezdve tehát, a nonprofit
szektor szervezeteinek tevékenységi palettája tulajdonképpen a szociális tér problematikájára adott
válaszokból áll: szegények, hajléktalanok, szenvedélybetegek, esélyegyenlõséget nélkülözõk
megsegítése, de ugyanilyen közhasznú jelentõsége van annak is, amikor civil szervezetek azon
munkálkodnak, hogy a szociálpolitikai szektor intézményeinek mûködését támogassák.
Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a nonprofit jelenség egy sajátos dinamika következménye, mely
minden valószínûséggel a nonprofit szektor bõvülését, társadalmi funkcióinak erõsödést
eredményezi a továbbiakban.
Harmadsorban nem tekinthetünk el attól, hogy a nonprofit szektor szervezeteinek tevékenységei
jelzésértékûek is. Az általuk gondozott problémák nemcsak a közbeszédben jelennek meg, hanem
éppen ennek következtében a közbeszéd problematikája a közélet részévé válik és beépül a
közpolitika látókörébe, mint például adott helyen és idõben a környezetrombolás problematikája.
Innentõl kezdve pedig, immár nem lehet közömbös – intézményekben gondolkodva - egyetlen
felelõs társadalmi szereplõnek sem, az hogy éppen milyen nézõpontok alapján mûködik a
társadalom, hogy a társadalmat alkotó emberek mire alapozzák a másokkal kialakított viszonyuk
természetét
Mindezekkel, mint gazdasági-társadalmi jelenségekkel, a Nonprofit gazdaságtan kurzus keretében
részletesen is foglalkozom. Itt és most ezekbõl a rendszerspecifikus elemzésekbõl csak három
kérdéskör összefoglalóját fogom bemutatni.
(1) Milyen szervezõdési és szervezeti konfigurációk teszik lehetõvé, illetve miként valósul meg
funkcionális (mûködésbeli) értelemben a tárgyiasult kapcsolat a társadalom többi
intézményeivel a nonprofit erõtérrel jellemezhetõ társadalmakban? Elõrebocsátjuk, hogy a
nonprofit jelenség funkcionális szerepeit döntõen a szükségletkielégítés érdekében kialakult (1)
szervezetek, illetve azok (2) hálózata valósítja meg. Az elõbbieket nevezzük társadalmi vagy,
nonprofit szervezeteknek, míg ezek hálózatát nonprofit szektornak.
A jelenség kategória használatának a nonprofit gazdaságtanban különleges módszertani jelentõsége
van. Megnyilvánulása alapján, hiányosságok felszámolása, vagy konkrét módon hiányzó javak
kielégítése iránti igények és érdekek halmazáról beszélhetünk. Másként fogalmazva: a nonprofit
jelenség egy hiánydimenzió, amelyet valós gazdasági és társadalmi folyamatok generálnak, és
amelyeket a civil szféra aktivitása hoz felszínre. Sajátossága, hogy egyidõben két féle módon
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nyilvánul meg: (1) Mint explicit szükséglettípus, mely rendszerint fogyasztható jószág, és ezzel
egyidejûleg, (2) mint meghatározott kielégítési mód iránti igény, úgy ahogyan azt az alábbi
algoritmussal is megpróbáljuk szemléltetni.
A szükségleti
rendszer

A társadalom
válasza: szokások,
írott és íratlan
szabályok alapján

A civil szféra által felszínre hozott
hiányosságok, hiányzó javak halmaza

Szervezõdések és javakat elõállító nonprofit
alapon gazdálkodó szervezetek halmaza
(alapítványok, egyesületek, stb.)
Támogató kezdeményezések, forrásallokáció

Az érdek, mint
gazdasági tényezõ

A kielégítési mód
megválasztása

1. ábra

Ábránkon a jelenséget, szaggatott vonalakkal lehatárol külsõ körforgásszerû folyamatként
ábrázoltuk. Ez a folyamat permanens és áthatja a társadalom teljes keresztmetszetét. A választási és
döntési folyamatokat követõen (a két egymással ellenáramú szaggatott vonal), indulnak el a
szervezõdési folyamatok, ezt követõen foglalnak állást a gazdaság szereplõi a támogatásokról,
illetve alakulnak meg a civil társadalom szervezetei. Ennek a belsõ térszerkezetnek a
jellegzetessége, hogy egyik oldalról a rendszer mindenképpen zárt. Nincs körforgás és belsõ
automatizmus, ahogyan azt, a gazdasági rendszer esetében már megszoktuk. Csak maga a szituáció
termelõdik újra (a külsõ körben). A belsõ tér tehát maga a nonprofit szektor, amelynek a
tárgyalásával, a tananyag következõ fejezeteiben foglalkozunk.
A nonprofit jelenség, valós (objektív) gazdasági és társadalmi folyamatok által generált, valós
reakciók (válaszok) szinergiájaként mutatkozik meg. A közgazdaságban már több ilyen
összefüggéssel találkozhattunk. A tulajdonlás például egy valós jelenség, de praktikus oldalról ezt,
csakis adott dolgok fölötti rendelkezési lehetõségeken keresztül érzékeljük, értelmezzük. Ha ez nem
lehetséges, akkor nem létezik a tulajdon sem. Vagy, a monopólium is egy jelenség, mely abban az
esetben nyilvánul meg, amikor a piacon megjelent az erõfölényét érvényesíteni képes, szereplõ.
Esetünkben a jelenséget, egyfelõl a civil szervezõdések és nonprofit szervezeteik akciói, másfelõl
meg, a társadalom más intézményeinek a reakciói generálják. Praktikus módon, azt látjuk, hogy a
civil szféra tagjai, illetve szervezetei informális5 kezdeményezésekkel élnek: arra törekednek, hogy
meghatározott csoportok, vagy egyének érdekeivel összhangban, szükségleteket kielégítõ nonprofit
gazdálkodást/kibocsátást szervezzenek. Mindehhez képest klasszikus gazdasági szereplõk olyan
reakcióit tapasztaljuk meg, mint: együttmûködés, partnerség, tolerancia, vagy éppen ellenszegülés.
Ezeknek a megnyilvánulásoknak a szinergiája az új erõtér, mely egyfelõl a háztartásokban élõ civil
társadalom, másfelõl az állam és a vállalati szektor kapcsolatának hagyományos szabályait
(kereteit) érinti. A következõ ábránkon az új erõtér modellszerû hatásmechanizmusait mutatjuk be.

Informális mindaz, ami még nem szabályozott, ami eltér a társadalom, vagy az adott közösség által elfogadott írott és
íratlan normáktól. A fogalommal leginkább a szervezetelméletekben találkozunk. Informálisan megnyilvánulhat az
egyén, vagy egy adott csoport. Az informális kezdeményezések pozitív folyamata az, amikor a többség (vagy a
menedzsment) kezdeményezést elfogadhatónak tekinti, és úgymond formalizálja: beépíti a szervezeti rendszer
szabályozásába. A diktatórikus kormányzás, elveiben ellenzi az informális jelenségeket.
5
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Á-szektor






V-szektor

H-szektor

A teljes keret, a civil társadalom szférája,
mely a háztartások, a vállalatok, és az
állam kapcsolatának kölcsönhatásai által
érintett és ahonnan a nonprofit
szervezõdések is táplálkoznak.
A szektorok által lehatárolt térbe épülnek
be a civil társadalom szervezõdései. A
spirál ezek egyre terjedõ hálózatára utal.
A nyilak a hagyományos kapcsolatokat
feszítõ erõvonalak irányát mutatják.
Az erõtér nem fogja a hagyományos
kapcsolatokat szétszakítani; mindössze
csak rugalmasabbá teszi majd ezeket.
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(2) Miért hisszük azt, hogy a nonprofit szektor és ezzel együtt a CSR is egy dinamikus
jelenség?
A nonprofit gazdaságtan egyik fontos megállapítása a nonprofit szektorban keletkezett javak
természetére épül, tételesen, hogy a társadalomban mindig felmerül azon javak iránti igény,
amelyeket a társadalom tagjai a közösségi fogyasztás rendszerében szeretnének kielégíteni.
Közismert közgazdasági kategóriát használva, úgy is fogalmazhatunk, hogy a társadalomban
felmerül a közhasznú, vagy másként, a közjavak termelése iránti igény, mely a maga módján
egy mondhatni õseredeti jelenség. Bár a közjavak termelését rendszerint az államhoz kapcsoljuk, ez
a jelenség azért is tekinthetõ õseredetinek, mivel már az államiság elõtti idõkben is bármilyen
közösség hierarchikus rendjének az alapjait éppen ez, a közösséget egységben és életben tartó közös
szükségletkielégítési-mód jelentette. Ebbõl a nézõpontból, kijelenthetjük, hogy minden olyan
jelenség, vagy közpolitikailag elfogadott törekvés és tevékenység a társadalomban, melynek
gyökerei és céljai a közösséget érintik, az nyilván közügy, vagy össztársadalmi ügy, illetve a
legtágabban értelmezett szociális probléma. Tényszerû lehatárolásukat azonban rendkívüli módon
bonyolítja a problematika dinamikája, amelyet az alábbi algoritmus segítségével igyekeztünk
összefoglalni.
A k öz üg y i sz fér a d in a m ik á já n a k a lg o r itm usa a tár sa d a lom b a n :

A k öz üg y sz fé r á ja , m in t tör tén elm ileg
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Az algoritmus legfontosabb üzenete, hogy a klasszikusnak tekinthetõ közszükségleteken kívül,
közjavak elõállítását illetõen teljesen fölösleges, társadalmi-modellszerû és hosszútávú
struktúrákban gondolkodni, tekintettel arra, hogy a tételes igények jelentõs hányada környezet- és
egyénfüggõ igény. Másként fogalmazva: az algoritmus logikája szerint, a közügyeknek minõsíthetõ
problémák vagy társadalom-eredet szerint, vagy gazdasági meghatározottság szerint jelentkeznek a
társadalomban.
Társadalom-eredetûnek tekinthetjük mindazokat, amelyek a társadalmi szerzõdés értelmében
hagyományosan is, a közellátó állam felelõségi rendszerébe tartoznak (úgy ahogyan azt, mint
klasszikus közjavakat fentebb megjelöltünk), és
Gazdasági eredetûnek tekinthetjük mindazokat, amelyek bármilyen okból adódóan a klasszikus
rendszerek hatókörén kívül rekednek. Ezekkel szemben az állam nem tehet mást, minthogy vagy
elrendeli a speciális rendeltetésû intézmények kialakítását (mint amilyen például a szociális munka
intézménye), vagy elfogadja a civil társadalom kezdeményezéseit a kivételekre vonatkozóan (mint
például valamely alapítványi iskola, vagy érdekvédelmi egyesület tevékenységét).
Következésképpen: a modern társadalmak sajátossága azzal is magyarázható, hogy a számos
közérdekû kérdés megoldása csakis „rendhagyó” eszközökkel, illetve intézmények támogatásával
lehetséges. Ez egy általánosnak tekinthetõ heterogenitási probléma. Ugyanis, miközben minden
állam arra vállal garanciát, hogy a polgárai számára az átlagot jelentõ közszükségleteket megoldja,
mindig lesznek olyanok, akiknek a helyzete a társadalmi átlaghoz képest sajátosan eltérõ, vagy azért
mert példának okáért átlagon aluli jövedelmekkel rendelkeznek, vagy azért mert másmilyen értékek
szerint szeretnének élni. Mindezeket néhány elméleti alapvetés is támogatja, melyek közül a
legjelentõsebbek:
 A nonprofit rendszerfelfogásról alkotott elmélet;
 A szerzõdéses kapcsolatok kudarcáról alkotott elmélet
 A közhasznú adakozásról alkotott elmélet és végezetül
 Az állammal való együttmûködésrõl alkotott elmélet.
3. Miért tulajdonítunk a civil társadalomnak alapvetõ rendszertani szerepet, a nonprofit és
ezzel együtt a CSR folyamatokban?
A civil társadalom, John Kean megfogalmazása szerint6, a szabadság és a demokrácia birodalma:
ahol a polgárok saját indíttatásukat, jogosultságaikat és kötelezettségeiket egy adott politikai-jogi
környezetben maguk választják meg. Tehát a civil társadalom eszméje az autonóm kezdeményezõ
személyiségen alapszik7, azaz mindazon állampolgári kezdeményezések beletartoznak, amelyekben
a polgárok önkéntesen vesznek részt, érdekeik és értékeik megjelenítése, védelme érdekében, és
amely kezdeményezések az államtól függetlenül, autonóm módon mûködnek. Ez azt is jelenti, hogy
a civil társadalom a gazdaság és az állam közötti interakció szférájaként értelmezhetõ, amelyek fõ
összetevõi a nyilvánosság és a különbözõ társulások.8 A hazai szakirodalomban, mértékadó
módon, a civil társadalom jellemzõit ugyancsak Arató Andrástól olvashatjuk:
A civil társadalom személy- és szervezetegyesülések, valamint önálló szerveztek hálózata, amely
létrejötte és mûködése sajátos szabályai szerint különbözik a társadalom többi intézményétõl.
 A civil társadalom nem állam nélküli társadalmat jelent. Az állam politikai szervezete és az
általa teremtett jogi keretek és biztosítékok meghatározott értelemben az elõfeltételeit alkotják
a többé-kevésbé autonóm civil társadalomnak.
 A civil társadalom is nyilvános szféra, illetve publikus mezõk sokasága, a társadalom
önszervezõdésének struktúrája, amely kívül esik az állam intézményi szervezetén, bár nem
független tõle.
Kean, J. 2004: A civil társadalom. Typotex, Budapest. 103. o.
Barthal Anna Mária, 1999: Nonprofit alapismeretek kézikönyve, Ligatura, Budapest; 19-20. o
8
Arató András, 1992: Civil Társadalom Lengyelországban és Magyarországon. Politikatudományi szemle, 2. 53-58. o.
6
7
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 A civil társadalom különbözõ módon kapcsolhatja össze az állami aktivitás, illetve más
intézmények célkitûzéseit a strukturált (rétegzett) népesség céljaival és érdekeivel, s így
befolyásolja az elõbbiek alakulását.
Összegzésképpen: A civil társadalom voltaképpen egy sokszínû szervezõdés
Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a civil társadalomból ered, született meg a politikai pártok és a
civil szervezetek világa is. Hiszen mindkettõ célja, hogy kívülrõl befolyásolja az államot. Márkus
Mária érdekes aspektusból egészítette ki a fenti jellemzõket. Megközelítésében a civil társadalom
elsõsorban úgy jelenik meg, mint a különbözõ érdekcsoportok versengésének intézményesített
terepe, olyan csoportoké, akik saját partikuláris érdekeiket külön-külön, egymástól izoláltan
képviselik az állammal/önkormányzattal szemben és igyekeznek nyomást gyakorolni rá abból a
célból, hogy az általuk képvisel érdekeket elõnybe részesítse9.
Robert D. Putnam úgy fogalmazza meg ugyanazt a gondolatot, „hogy tedd meg másért, amit õ nem
tud megtenni önmagáért” tehát öntevékenység, saját érdekeikért való kiállás és önszervezõdés
alkotja azt a filozófiát, ami lényegében a pártok céljainak is része10. Azonban a civil szervezetek
céljaik megvalósításában átléphetik azt a „vékony határsávot” amely a politika területétõl
megkülönbözteti õket. Jól érzékelteti ezt Domenico Fisichella11 is, amikor fogalmilag
megkülönbözteti egymástól az érdek és nyomásgyakorló csoportokat. A nyomásgyakorló
csoportok, mindig érdekcsoportok, de az érdekcsoport nem mindig válik nyomásgyakorló csoporttá.
Az érdekcsoport csak akkor válik nyomásgyakorló csoporttá, ha igényei és követelései
kiterjesztésére és védelme érdekében belép a politikai küzdõtérre: innen kezdve viszont már
nyomásgyakorló csoporttá válik. Az érdekcsoportból tehát akkor lesz nyomásgyakorló csoport,
amikor belép a politikai küzdõtérre, és politikai szereplõként kezd tevékenykedni. Hiszen a
nyomásgyakorló csoport a politikai szférában is érdeket artikulál – fõleg lobbizás révén – azáltal,
hogy tagjainak tevékenysége révén nagy befolyást gyakorol a nemzeti, vagy helyi döntéshozatali
folyamatokra.12 Amíg a csoport nem politika (társadalmi, gazdasági, kulturális) dimenziókban
mozog, addig érdekcsoport marad, ám attól kezdve, hogy belép a politikába, addig ameddig ott
marad (mert céljai elérése után ki is léphet onnan), nyomásgyakorló csoportnak minõsül.
Függetlenül attól, hogy a politikai társadalom a civil társadalomból nõ ki, és szervezeti valamint
kommunikációs formáik gyakran megegyeznek, ennek ellenére a politikai pártok a politikai
társadalom részei a civil szervezetek pedig a civil társadalom szervezetei. Alapvetõ különbség a két
szféra politikai szerepében van. A civil társadalom legfontosabb jellemvonása, hogy nem
kapcsolódik össze közvetlenül a hatalom ellenõrzésével, megszervezésével és megtartásával, hanem
demokratikus önszervezõdések és a kulturális nyilvánosság szférájában zajló viták révén gyakorol
befolyásolást a hatalomra13
A pártok kialakulása és fejlõdése sajátos körülményeknek tudható be. Elméleti síkon ezeket a
következõ képen lehet összefoglalni:
 Intézményi elméletek, amelyek a parlamentáris demokrácia rendszeréhez kötik a pártok
képzõdést (generálását)
 Történeti „válsághelyzet” – államok újonnan való létrejöttével, vagy alkotmányrendszerek
összeomlásával kapcsolatosak
 És végezetül az un. modernizációs elméletek, amelyek a társadalmak gazdasági-társadalmi
alapjainak reformjaira építkeznek
Márkus Mária, 1992: A szükségletek politizálódása. Szükségletek, társadalmi mozgalmak és civil társadalom.
Szociológiai szemle, 3. 43-55. o.
10
Putna, R.D. – Feldstein, L.M. 2003: Better Together. Rrestoring the American Communitiny. Simon and Schuster,
New York,
11
Fisichela, D. 2001: A politikatudomány alapvonalai, Osiris, Budapest. 145. o.
12
Coxall, W.N. 1985: Parties and Pressure Groups Longman, London, 16.o.
13
Strumf, I.1999: A politikai rendszer egyensúlyzavarai. In: (szerk.) Kulcsár K. 1999:Politika és társadalom 1989-1999.
Magyarország az ezredfordulón. MTA. Budapest, 96. o.
9
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A civil társadalom szervezõdéseinek folyamatai ennél sokkal színesebbek. Az ilyen típusú
szervezõdéseket mindig inspirálja, motiválja valamilyen cél, ok, érdek vagy körülmény. A civil
társadalom tagjai ezeknek az inspirációknak, motivációknak a hatására döntenek úgy, hogy
céljaikat, érdekeiket szolgáló, a céljaik elérését segítõ szervezeteket alapítanak. A szervezetet
generáló tényezõk közül röviden, a következõ körülményekre utalunk:
 A civil szervezõdések indokai leggyakrabban – hasonlóképpen a pártok nézõpontjaihoz – az
érdekkifejezés és közvetítés „kényszerébõl” erednek. A különbség, - amint azt az elõbbiekben
is hangsúlyoztunk - hogy a civil szervezõdések indokai általában valamely (szûkebb vagy
tágabb) társadalmi csoport hétköznapi problémáihoz, igényeihez kapcsolódnak. Olyan
igényekhez és problémákhoz, amelyeket (1) a politikai küzdõtér aktorai nem képviselnek, (2)
nem egész társadalmat érintõ hiányt jeleznek.
Egy példa: valamely közösségen belül megfogalmazódik az igény, hogy egy, az általánostól eltérõ
oktatási szisztéma szerint mûködõ oktatási intézményt hozzanak létre. Ebben az esetben, ez nem az
éppen érvényben lévõ oktatáspolitikának a hiányosságait jelöli, hanem egy helyi szinten megjelenõ
igényt. A közösség tagjai eldönthetik, illetve az adott közösség bármely tagja dönthet úgy, hogy
saját iskolafenntartó alapítványt és oktatási intézményt hoz létre, hogy megvalósítsa az
elképzeléseit, céljait. Az említett példában a cél nyilvánvalóan nem politikai indíttatású, ugyanakkor
alkalmas lehet arra, (nyilvánvalóan csak abban az esetben, ha társadalmi szinten is szembetûnõen
sok és hasonló helyi igény keletkezik) hogy egy új kihívást közvetítsen a politikai rendszer felé:
alkalmat kínálhat arra, hogy a politika aktorai felülvizsgálják az oktatáspolitika irányvonalait és
megtegyék a szükséges lépéseket.
A civil szervezõdések politikára gyakorolt kihívásait Douglas14 a következõképpen foglalta össze:
o A személyes és anyagi erõforrások önkéntes mobilizálása a közjó érdekében
o Az állam korlátozása az ellenõrzés és a kiegészítõ vagy alternatív szolgáltatás révén.
o A pluralizmus biztosítása a korábban monopolizált állami szférával szemben.
o A társadalmi innováció, a kreativitás és a kísérletezés szabadságának megõrzése a
bürokratizálódás ellen.
A civil társadalom közkeletû felfogása szerint a polgári kezdeményezések mindazon formái,
amelyekben a polgárok önkéntesen vesznek részt érdekeik és értékeik megjelenítése, védelme
érdekében, és amely kezdeményezések az államtól függetlenül, autonóm módon mûködnek,
kollektív döntéshozatalnak minõsülnek. Bármely civil szervezetben, a kollektív döntéshozatal során,
az emberek mindazon készségeiket, jogaikat (polgári-, politikai- és szociális jogaikat) gyakorolják,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy létrehozzák azt a civil politikai akaratot, amely híven fejezi ki
érdekeiket. (Ilyen helyzetben, az olyan készségek gyakorlására is lehetõség nyílik, mint például a
kompromisszumkötés, a fontos és kevésbé fontos dolgok közötti különbségtétel képessége vagy
éppen a tennivalók fontossági sorrendjének megállapítása. )
Egy civil szervezet a közös latolgatáson, mérlegelésen keresztül szûri az egyéni véleményeket.
Ennél a folyamatnál ugyanakkor sokkal fontosabb dologról van szó: a közös mérlegelés során a
közjó modellálása is megtörténik. Ilyen módon juthat például olyan elhatározásra adott csoport
vagy közösség, hogy egy olyan döntést hoz, amely ugyan nem egyezik meg teljesen (de akár
semmilyen mértékben) az egyéni elképzelésekkel, ugyanakkor a csoport vagy közösség számára a
lehetõ leg optimálisabb végeredményt generálja.
A civil társadalomnak a nyugati világ fejlõdésében betöltött szerepének változásai alapján Gordon
White angol politológus négy pontban foglalta össze a civil társadalomnak a demokratizálás
folyamatában betöltött szerepét:
Douglas, J. 1991: Mit mond a politika tudomány a nonprofit szervezetekrõl. In: (szerk.) Kuti,É. – Marshall, M. 1991:
A harmadik szektor. Nonprofit kutatások 1. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest; 85-96. o. , illetve In. Szabó, M. 1998:
Az Eu és a civil szervezetek. Politikatudományi szemle, 3. 93-110-bõl a 96. o.
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 A civil társadalom megváltoztatja a hatalom egyensúlyát az állam és a társadalom között, az
utóbbi javára. A civil társadalom e funkciójára számos példát találhatunk, amikor a polgárok
szervezetei illetve mozgalmai gyakran a szó szoros értelmében szabadították fel a társadalmi
élet egyes területeit az állami ellenõrzés alól, vagy a polgári mozgalmak maguk teremtették
meg a központi ellenõrzéstõl mentes társadalmi teret.
 A civil társadalom ellenõrzi és felügyeli az államot a közélet erkölcsének, a politikai döntések
indokoltságának nyilvános megítélése révén. Itt a politikusok és köztisztséget viselõk
elszámoltathatósága a legfontosabb célja a civil társadalomnak.
 A civil társadalom fontos közvetítõ szerepet játszhat az állam és a társadalom között. E
közvetítõ szerep megtestesülhet azokban a folyamatokban, amelyek révén a kormányzati
intézmények egyezkedhetnek a társadalom egyes csoportjaival. Ezen egyeztetés fontos
folyamat, ugyanis mindkét fél megtanulhatja, hogyan képes a másik számára meggyõzõen
megjeleníteni megfontolásait.
 A civil társadalom önmagában is gyarapíthatja azon folyamatok, ill. intézmények számát,
amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a demokratikus intézmények és folyamatok legitim
módon és kiszámíthatóan válaszoljanak az új kihívásokra.
A fentiekre tekintettel, a civil szféra felfogható úgy is, mint a piacgazdaságok tökéletesítésének
eszköze, amely a korai piacgazdaságokban bizonyos hiányzó szükségletkielégítõ szolgáltatások
pótlása érdekében aktivizálódott. A civil szféra szervezetei eredetileg olyan szükségletek
kielégítésére jöttek létre, amelyeket a társadalom egyes tagjai saját erejükbõl nem tudtak
kielégíteni, majd késõbb azokra is amelyeket a piaci szolgáltatók azért nem elégítettek ki, mert
rövidtávon az nem hozott számukra üzleti hasznot (nyereséget). A kapitalizmus korai szakaszában
ezek a szolgáltatások döntõen a társadalom kiszolgáltatott és nélkülözõ rétegeinek létfenntartását
biztosították (például szegény- és árvaházak, önképzõ és önsegélyezõ szervezetek), ma azonban ez
így már nem igaz. Amit azt a korábbi leírásokban is hangsúlyoztuk, a civil társadalom
szervezõdéseinek legfontosabb gazdasági és társadalmi küldetése, hogy feltárja a jóléti
szükségleteket és kezdeményezésekkel éljen azok kielégítése érdekében.
A non-profit szervezetek, mint a civil társadalom intézményei, közvetítenek az állam és polgárai,
valamint a gazdasági hatalom és állampolgárok között, s ez által igen fontos szerepet töltenek be a
társadalom életében:
 ”eszközül” szolgálnak a különféle komplex társadalmi szükségletek kifejezéséhez és aktív
kezeléséhez
 az embereket arra ösztönzik, hogy a társadalmi élet minden területén állampolgárokként
viselkedjenek, ne hajoljanak meg az államhatalom elõtt, ne hagyatkozzanak annak jóindulatára
 védelmezik és erõsítik a pluralizmust és a társadalmi sokszínûséget, így a kulturális, etnikai,
vallási, nyelvi (és egyéb) identitástudatot is
 függetlenebb és rugalmasabb szolgáltatásaik alternatívát kínálnak a központi állami ellátással
szemben,
 létrehozzák azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével a kormány, az államhatalom
képviselõi közösség által ellenõrizhetõk és felelõsségre vonhatók
A civil szféra szervezõdéseinek szerepe a társadalompolitika megformálásában ma már egy
evidencia. A történelmi tapasztalatok arra tanították a civileket, hogy a döntéshozók és a politika
befolyásolásában ne szorítkozhatnak csak a nyílt lobbizásra, hanem az alternatív módszerek egész
sorával járjanak elõl a „miként lehetséges” kikényszerítésében. A leggyakrabban alkalmazott
befolyásolási technikák a következõk:
 A kikényszerítés stratégiája
Azon a tapasztalaton alapul, hogy a már létezõnek megvan a maga tehetetlenségi ereje. Ha egy
hiányzó szolgáltatás iránt nagy társadalmi szükséglet mutatkozik, akkor a kormányzatnak ahhoz
kell energiát kifejtenie, hogy az adott ellátást megszervezze. Ha viszont az öntevékeny szervezetek
már elindították (bár hosszabb távon fenntartani nem tudják) a szolgáltatást, s kellõ drámaisággal
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képesek prezentálni az összeomlás veszélyét és az abból származó társadalmi károkat, akkor a
kormányzat kényszerhelyzetben van, hiszen a tétlenség önmagában is negatív döntésnek, a
támogatás megtagadásának számít. A gyakorlat azt mutatja, hogy a magánkezdeményezések
nyomán létrejövõ gyakorlati eredmények a hatalom számára meggyõzõbbek, mint az elméleti
érvek, javaslatok, kérelmek, beadványok. Nem csoda tehát, hogy az állampolgárok és szervezeteik
gyakran olyankor is belevágnak egy-egy tervük megvalósításába, ha tudván tudják, hogy
magánforrásból az adott intézmény vagy szolgáltatás nem tartható fenn. Az egyik cél ilyenkor
valóban az adott probléma - legalább részleges és idõleges- megoldása, de ugyanakkor azzal is
tisztában vannak, hogy az új szolgáltatások beindulása explicitté teszi az iránta jelentkezõ
igényeket, s egyúttal bizonyos értelemben kész helyzetet teremt a döntéshozók számára. Ez a fajta
stratégia alkalmazása látszik a leghatásosabb módszernek napjainkban.
 Kezdeményezõ jellegû nyílt érdekérvényesítés
Ez sokkal ritkább és ritkábban sikeres, aminek valószínûleg több oka is van: az egyik, hogy a
szóban forgó országok gazdasági helyzete nem rózsás, a költségvetésnek a már meglévõ, állami
keretek között nyújtott szolgáltatások finanszírozása is komoly gondot okoz, az új
kezdeményezések ilyen körülmények között nemigen találnak kedvezõ fogadtatásra. A másik ok,
hogy a non-profit szektorban gyakran nemcsak a hagyománya és a gyakorlata hiányzik a dinamikus,
kreatív, kezdeményezõ jellegû érdekérvényesítésnek, hanem többnyire az infrastruktúrája is.
 Védekezõ jellegû nyílt érdekérvényesítés
Olyan érdekérvényesítési forma, amikor a civil szervezetek békés felvonulásokkal, demonstrációk,
aláírások gyûjtésével az érintett hatóságokhoz intézett nyílt levelek formájában tiltakoznak
valamilyen tervezett vagy megvalósulóban levõ kormányzati, önkormányzati intézkedések ellen. Ez
lényegesen gyakoribb érdekérvényesítési forma, mint az elõbbiekben említett.
 A beépülés stratégiája
Egy eléggé veszélyes módszer. A beépülési stratégia biztosítja ugyan a civil szervezetek számára a
teljes informáltságot és a helyi ügyekbe való beleszólás jogát, ugyanakkor némileg megkérdõjelezi
civil jellegüket, s konfliktushelyzetekben valószínûleg legitimációjukat is.
A kormányzati politika befolyásolásának lehetõsége a civil társadalom sajátos erõforráskészletébõl
táplálkozik. Ez a közösség ereje, melynek megnyilvánulásait a társadalomkutatók, mint közösség,
szomszédság és lokalitás fogalmával írtak le.
Záró gondolatok
Közgazdászként, nyilván egyetértek és követõje vagyok a szubsztantív gazdaságot leíró formális
gazdaságtanoknak. De társadalomkutatóként, a gazdaság számomra mindössze csak egyik okozója
az éppen vizsgált folyamatoknak. Ebben a keresztmetszetben a gazdaság egy empirikus jelenség, és
csupán csak annak van jelentõsége, ami gazdasági rendszerként éppen adott, azaz statisztikailag
leírható. Egyszerûbben: Társadalmi nézõpontból, a mindenkori gazdaság képe mindössze csak egy
állapot jellemzõ, egy potenciál, aminek az adott tér- és idõ keresztmetszetben, rendszerint van
valamilyen negatív vagy pozitív következménye (externáliája). Például:
 A munkanélküliség, az infláció, a környezetrombolás stb. mint negatív következmény, illetve
 A jólét, avagy éppen az, amirõl itt tárgyalunk, a vállalatok társadalmi felelõsségvállalása,
mint pozitív következmény.
Ha társadalomkutatóként gondolkodom, akkor számomra elsõsorban maga a társadalom
szubsztantív és csak ezután van jelentõsége minden más egyéb szubsztantív jelenségnek vagy
folyamatnak a társadalomban, mint például a gazdaságnak. Ebbõl a nézõpontból rendkívüli módon
izgalmasnak találtam mindazt, ami a nonprofit jelenség kapcsán kialakult a társadalomban az elmúlt
évtizedekben. A gazdaság természete nem, de a különbözõ koordinációs folyamatok súlya és
jelentõsége igencsak megváltozott. És mint tudjuk, klasszikus értelemben, bármely gazdasági
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jelenség sajátossága, hogy integrációs folyamatai révén koordinációs mechanizmusokat generál a
társadalomban. Ez így van a nonprofit szektor esetében is.
A társadalmi-gazdasági folyamatok szempontjából tehát, nem véletlen, hogy a különbözõ civil
kezdeményezések, illetve szervezõdések nem maradnak nyom nélkül; A civil szervezetek
együttesen nemcsak sajátos intézményi kompetenciákat kölcsönöznek a fogyasztási folyamatoknak
illetve, nemcsak egy sajátos szektor életre hívását valósítják meg, hanem ezzel együtt, fokozatosan
egy újtípusú közösségi gondolkodás és felelõsségi kultúra meghonosodást is eredményezik a
társadalomban. És ez szerves része, mindannak amit reciprocitásnak hívunk. Tartalmilag tehát
Polányi Károllyal egyetértve, mindössze csak annak bizonyítása történt az elmúlt években – és
történik mind a mai napig -, hogy a társadalmat meghatározó intézményeket, a társadalom
alapvetõ szektorainak (a piacnak, az államnak és a civil társadalomnak) a közös, integratív erõtere,
valamint az intézményeket megtestesítõ emberek világa határozza meg. Integratív erõtéren Polányi
Károly a piac, a redisztribúció és a reciprocitás hármas rendszerének kapcsolatát érti.15 Nem nehéz
következtetni, hogy a reciprocitás intézménye voltaképpen a civil társadalom értékdimenziójából
adódik. Minél intenzívebb ezek megnyilvánulása a társadalomban, annál erõteljesebb pozitív
válaszok érkeznek a piaci szereplõk oldaláról is.

15

Polányi Károly, (1976): In: Archaikus Társadalom és gazdasági szemlélet. Gondolat, Budapest
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SVÁJCI MINTÁJÚ ÜTEMES MENETREND (ITF16), VALAMINT MENETREND ALAPÚ
INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON
BORZA VIKTOR
koncepcionális menetrendtervezõ
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.

HORVÁTH ZOLTÁN
fejlesztõmérnök
Magyar Államvasutak Zrt.

Bevezetés
A társadalmi felelõsségvállalást leginkább szem elõtt tartó közösségek gyakran hivatkozott
helyszíne Svájc, ahol 1982. május 23-án „Óránként egy vonat” mottóval vezette be az SBB17 az
ütemes menetrendet, ami az átlátható szerkezet mellett 21 százalékos kínálatnövelést is jelentett a
személyszállításban. Az ütemes, szimmetrikus és átszállásokra optimalizált menetrendi struktúra, az
egyre mélyülõ pénzügyi-gazdasági válságból segítette ki a Svájci Szövetségi Vasutat, „szoftveres”
megoldással, akkor még infrastrukturális beruházás, vagy jármûbeszerzés nélkül. Az ütemes
menetrend bevezetése ugyanakkor megalapozta a „Bahn 2000” névre keresztelt programot. A
„Bahn 2000” koncepció alapgondolata a csomópontok közötti eljutási idõ szükséges csökkentése, a
csomópontokon óránkénti csatlakozások, valamint a csatlakozó vonatokkal minden irányba
garantált eljutás biztosítása érdekében. Svájcban az 1982-es bevezetést követõ 20 évben
meghatározták az infrastruktúra azon pontjait, melyeken a kapacitást növelni, és/vagy az eljutási
idõt csökkenteni szükséges. Ennek eredményeként készült el a „Bahn 2000” program második
lépcsõje, mellyel céltudatosan csak az ITF szempontjából szûk keresztmetszeteken hajtanak végre
pontszerû infrastrukturális beruházásokat. Mindez egyszerre szolgálja a fenntartható fejlõdést a
közlekedés környezetkímélõbb módjának minõségjavítása, és az ehhez szükséges beruházások
szükségszerû környezetterhelésének minimalizálása által.
Hazánkban 2004 szeptembere óta élvezhetjük a svájci megoldáson alapuló szimmetrikus, és
ütemes menetrend elõnyeit a 70-es és 71-es számú vasútvonalakon. Az azóta eltelt négy évben
ezeken a vonalakon a célközönség körében több mint 30%-os utasszám növekedés tapasztalható.
Az eredményeken felbuzdulva 2006 decemberétõl a Dunától keletre is bevezette a MÁV Zrt. az
ITF-et, amely a „Bahn 2000” program tapasztalatai alapján „kényszerpályára helyezi” a vasúti
infrastruktúra fejlesztését.
Az infrastruktúra fejlesztése Magyarországon azonban továbbra is hagyományos módon, a
koncepcionális menetrendi igények figyelembe vétele nélkül történik. Ezáltal jelentõs beruházások
valósulnak meg a valós igények ismerete nélkül. Tanulmányunk célja azon szemlélet
meghonosítása, melynek alapján a hatékony mûködés csakis a távlati igények figyelembevételével,
kínálati menetvonal-katalógus kidolgozásával, az rendelkezésre álló erõforrások lehetõ
leghatékonyabb felhasználásával érhetõ el.
Bahn 2000 – A svájci modell
Több technika – kevesebb beton
A Bahn 2000 program elsõ koncepciója alapján hatalmas infrastruktúra beruházásoknak nézett
elébe a svájci vasút. Ezek a felújítások a Bahn 2000 menetrendjében szereplõ menetidõk
biztosításához elengedhetetlenek voltak annak érdekében, hogy éppen fél-, vagy egy óra legyen a
csomóponti pályaudvarok között a menetidõ. Kezdetben csak a nagy ráfordítást igénylõ pályaívkorrekciókat elvégzésével, illetve új építésû pályán volt lehetséges a menetidõ csökkentése.
A magas költségek miatt azonban hamar bebizonyosodott, hogy ez a stratégia hosszú távon nem
mûködõképes. Az új építésû pálya hosszadalmas terv-engedélyezési eljárása is fékezte a vasúti
16
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ITF: Integrierte Takt Fahrplan – Integrált ütemes menetrend
Svájci Szövetségi Vasút

29

mérnökök lendületét. Eközben az 1980-as években jelentõsen fejlõdött a vasúti technológia is. Ezért
a Bahn 2000. program elsõ etapjának mottója: Több technika – kevesebb beton.

Kapacitásemelés a jelzõ-, és biztosítóberendezések fejlesztése által
Az ezt követõ 15 évben az SBB mintegy hárommilliárd frankot költött központi
forgalomirányítás berendezéseire, valamint új jelzõ- és adatátviteli berendezésekre. Ezeknek a
beruházásoknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a nagy pályaudvarokon és a már most magas
kapacitás-kihasználású vágányokon tovább növeljék a befogadóképességet annak érdekében, hogy
még több vonat közlekedhessen és a kínálati menetvonal-katalógus személy- és áruszállítás
esetében egyaránt megvalósuljon. A vasúti biztosítóberendezés tekintetében az SBB teljes hálózatán
alkalmazta az európai szabvány szerinti ETCS-t (Európai Vasút-biztosítóberendezési Rendszer). A
standardizált elektronikai rendszer telepítésével a következõ 10 évben mintegy 750 berendezést –
számos esetben több mint 100 éves típust – cserélnek le. Ehhez az SBB hat fázisban, 2010-ig egy
különálló hálózatot (GSM-R hálózat) épít ki a mozdonyok és földi berendezések közötti zavartalan
kommunikáció biztosítása érdekében.
160 km/h fölötti pályasebesség esetében is – az újépítésû Mattstetten – Rothrist
vonalszakaszon a tervezett pályasebesség 200 km/h – külsõ jelzõrendszer lesz telepítve. A
mozdonyvezetõk a jelzési képeket ilyen sebességnél és diffuzív látási körülmények között (pl.
ködben) nem tudják biztonságosan felismerni. Ezért a Mattstetten – Rothrist vonalszakaszon
bevezetésre került új rendszerrel, az aktuális jelzési kép a vezérállásban is látható. Ennek
köszönhetõen rövid vonatkövetési idõk biztosíthatók 200 km/h sebesség mellett. A mozdonyvezetõ
az esetleges jelzési hibákat a vezérálláson elhelyezett kijelzõn közvetlenül észlelni tudja.
Innovatív gördülõállomány
Az IC-2000 elnevezésû projekt keretében a kétszintes vonatok beszerzése szintén hatással voltak
az infrastruktúra átépítések volumenére. A kétszintes vonatok egységnyi pályakapacitás
felhasználása mellett mintegy 30%-kal több férõhelyet nyújtanak, így a peronok meghosszabbítása
és a pályaudvarok átépítésére nem volt szükség. Az ívben bedõlõ kocsiszekrényû motorvonatok
(ICN) a szükséges ívkorrekciók számát csökkentették jelentõsen.
Az elsõ etap célja: több vonatot Svájcnak
Több vonatot – így hangzott a Bahn 2000 elsõ etapjának félreérthetetlen és egyúttal profán célja.
A hangzatos szlogen mögött ugyanakkor teljesen konkrét akciók voltak:
– Gyorsabban: A Bahn 2000 elsõ etapjában több közvetlen vonat indult, és számos
viszonylaton csökkent a menetidõ. Így például a már említett Mattstetten – Rothrist
szakasz átépítése eredményeként Bern és Zürich között, illetve Bern és Basel között is
egy óra alá csökkent az eljutási idõ.
– Sûrûbben: A Bahn 2000. elsõ etapjával 12%-kal több vonat szerepelt a kínálatban – a
szlogen ebben az esetben a teljes hálózaton órás-, a nagyvárosok között félórás-, az
agglomerációban negyedórás ütemet jelent.
– Kényelmesebben: A Bahn 2000 elsõ etapjával a közösségi közlekedés utasai újabb és
kényelmesebb jármûvekkel utazhatnak. Ide sorolhatók többek között a kétszintes
vonatok, vagy ívben bedõlõ InterCity vonatok, de az azóta már hazánkban is közlekedõ
Flirt motorvonatok is. Ezen kívül a projekt keretében, az összes belföldi távolsági vonat
légkondicionált lett.
Bahn 2000 a svájci lakosság számára
A Svájci Vasútnál 26 éve vezették be az ütemes menetrendet. A szimmetrikus menetrend
alapgondolata a „Spinnerclub”-tól származik, amely egy fiatal mérnökökbõl álló csoport volt,
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akik elsõdleges célnak a közösségi közlekedés vonzóbbá tételét tekintették. Az ütemes menetrend
bevezetése mérföldkövet jelentett a vasúti közlekedés történetében.
Hans Meiner, az ütemes menetrendet kidolgozó társaság egyik alapító tagja, 2002-ben, az ütemes
menetrend bevezetésének 20. évfordulóján, a zürichi SBB sajtótájékoztatón a következõket mondta:
„A 70-es évek elején Svájc lakosságának nagy része leágazó félben lévõ ágazatnak tartotta a
közösségi közlekedést, amit elsõsorban a hadsereg és az idõs korosztály mobilitása érdekében kell
fenntartani. A „Spinnerclub” ezt nem akarta tétlenül szemlélni, ezért hárman elhatározták, hogy egy
racionális, szisztematikus, ütemes, egyszóval vonzó menetrendi struktúrát dolgoznak ki. Az SBBvezetés, és más európai vasutak véleménye ellenére bebizonyították, hogy lehetséges egy országos
szintû ütemes menetrend kialakítása.”
A szimmetrikus menetrendi struktúra, valamint egy ütemtérkép segítségével a csapat kidolgozta
az ütemes menetrendet a svájci hálózatra. A szimmetria azt jelenti, hogy két tetszés szerinti hely
között mindkét irányban ugyanazon jellemzõk érvényesek minden ütemben, az összes vonatfajtára,
bármely menetidõre, minden csatlakozási helyre, valamint minden, vagy majdnem minden
átszállási idõpontra. Az ütemtérkép grafikus ábrázolásmódja a menetrend részleteinek
kidolgozásához szükséges, amivel a teljes vasúti hálózat topografikus – sematikus ábrázolása
lehetséges.
Több összeköttetés, több utas
1982. május 23-án „Óránként egy vonat” mottóval vezette be az SBB az ütemes menetrendet.
Ezzel egy csapásra 21 százalékkal növelték a kínálatot a személyszállításban. Rövid idõn belül
bevonták a rendszerbe a határon átlépõ, nemzetközi vonatokat is. Öt éven belül a magánvasutak
többsége is csatlakozott a rendszerhez, ami jókora elõrehaladást jelentett a teljes hálózat
tekintetében.
Azóta az ütemes menetrendet folyamatosan módosítják, javítják. A svájci lakosság majd’ minden
viszonylaton élvezheti az órás, és sok viszonylaton a félóránkénti eljutási lehetõségét, valamint a
minimális késéssel közlekedõ vonatok összes elõnyét, ami a külföldi vasutak szolgáltatásához
viszonyítva luxusnak számít. Az egyszerûen megjegyezhetõ menetrendnek, a jó csatlakozásoknak,
és a rövid várakozási idõknek köszönhetõen kényelmessé vált vasúti közlekedés az utazók számára.
Ma 40 százalékkal többen veszik igénybe a vasutat, mint 1982-ben. Az SBB hálózatán teljesített
vonatkilométer (személyszállító- és tehervonatok együtt) az ütemes menetrend bevezetése óta 35
százalékkal emelkedett. A zürichi pályaudvaron az egyetlen órában induló és érkezõ vonatok száma
csúcsidõben eléri a kilencvenet.
A „Bahn 2000” program
Az ütemes menetrend bevezetése megalapozta a „Bahn 2000” névre keresztelt programot. A
„Bahn 2000” koncepció alapgondolata a csomópontok közötti eljutási idõ szükséges mértékû
csökkentése, a csomópontokon óránkénti csatlakozások biztosítása, valamint a csatlakozó
vonatokkal minden irányba garantált eljutás. „Az így összegyûjtött vonatok minden egész óra elõtt
néhány perccel érkeznek egy adott csomópontra, és egész óra után néhány perccel indulnak, rövid
idõközönként. Ezt a megoldást a szakzsargonban (a menetrendábrán kirajzolódó grafikonok képe
miatt) pók-nak nevezik, ami az egyszerû ütemes menetrend ésszerû továbbfejlesztése”, mondta
Felix Loeffel, az SBB Pályakapacitás-elosztó Iroda vezetõje. Ha óránként ütemesen közlekednek a
vonatok, az azt jelenti, hogy éppen félóránként találkozniuk kell a szembõl jövõ párjaikkal. Ha
ezeket az idõbeli találkozási pontokat összehangoljuk egymással és a térbeli csomópontokkal, akkor
optimális eljutási lehetõséget biztosíthatunk a hálózat minden pontja között, minimális átszállási
veszteségidõ mellett. Ezért szükséges, hogy a csomópontok közti eljutási idõt fél-, vagy egy óra alá
lehessen szorítani, Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy ahol már megfelelõ a rendszer szempontjából
az eljutási idõ, ott nincs értelme tovább csökkenteni, tehát elkerülhetõek a nagy értékû felesleges
beruházások.
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1987-ben a svájci lakosság a szavazóurnáknál igent mondott a Bahn 2000-re, és annak
költségvetésére. „Sûrûbben, gyorsabban, közvetlenebbül és kényelmesebben.” Így foglalták össze
akkoriban és foglalják össze ma is a Bahn 2000 célkitûzéseit. 2005. december 12. óta a svájci
utasoknak abban a kiváltságos helyzetben lehet részük, hogy adójuk hatékony befektetésével még
több és közvetlenebb összeköttetést nyertek gyorsabb és kényelmesebb vonatokon.

Napjainkban
Svájcban az 1982-es bevezetést követõ 20 évben a meglévõ infrastruktúra adottságok mellett,
pusztán forgalomszervezési és szervezeti változtatásokkal alkalmazták az ITF18-et, és közben
meghatározták az infrastruktúra azon pontjait, melyeken a kapacitást növelni szükséges. Ennek
eredményeként készült el a „Bahn 2000” program második lépcsõje, mellyel céltudatosan csak az
ITF szempontjából szûk keresztmetszeteken hajtanak végre infrastrukturális beruházásokat, ezáltal
minimálisra csökkentve a projektek költségeit.
Motivált személyek
Werner Wildener, az SBB menetrendi vezetõje jól megfogalmazta a lényeget. „A fizikai
alkalmazottak motiválása, és precíz munkájuk nélkül az egész ütemes menetrend összeomolna. Már
az összes vonat másodperc pontosságú indulása is minden résztvevõtõl magas koncentrációt
követel, a „checklist”-et pedig percenként kell programozni. Az ajtózárás, és indulási utasítás
kiadása után a mozdonyvezetõnek 15 másodperc reakcióideje marad, hogy elindítsa a vonatot.
„Néha feszült koncentrációval, néha lazítással jó formában tartjuk a hálózatunkat, mint a sportoló,
aki az izmait edzi”.
Integrált ütemes menetrend bevezetése Magyarországon
Az integrált ütemes menetrend magyarországi pilotprojektjének pozitív eredményeire építkezve,
a hatékony és a közösségi közlekedési módok közötti optimális munkamegosztást lehetõvé tevõ,
korszerû közösségi közlekedési rendszer alapjainak megteremtése céljából született meg az
elhatározás az integrált ütemes menetrend több fázisban történõ, és elsõ lépésben a vasúti
közlekedést érintõ hálózati kiterjesztésére.
Elõadásunkban a közösségi közlekedési rendszer racionalizálása és megújítása felé tett elsõ,
meghatározó, mérföldkõnek tekinthetõ fejlesztést mutatjuk be, elsõsorban szakmai oldalról
megközelítve. Bemutatjuk az integrált ütemes menetrend alapját alkotó távolsági alaphálózatot, a
komplex csatlakozási rendszereket és az agglomerációs forgalmat ellátó elõvárosi közlekedési
rendszert. Igyekszünk minden esetben az okokat is feltárni, a rendelkezésre álló lehetõségeket és
fennálló korlátokat bemutatni, mivel így lesz teljes körûen érzékelhetõ, hogyan alakult ki az új,
modern közösségi közlekedési rendszer.
Kommunikáció és utastájékoztatás
Az integrált ütemes menetrend bevezetésére Magyarország keleti részén 2006. december 10-én,
az éves menetrendváltással együtt került sor. Az érintett vonalakon, az integrált ütemes menetrend,
az elmúlt évtizedek legjelentõsebb változásait hozta, így széles körû és részletes tájékoztatás,
továbbá az új közlekedési rendszer elõzetes bemutatása vált szükségessé. A tájékoztatás fontosságát
támasztotta alá az is, hogy az új menetrendben a korábban éveken, vagy évtizedeken át megszokott
járatok, eljutási lehetõségek stb. módosultak, vagy módosulhattak, ezáltal jelentõs számú utas
számára megváltozott közlekedési lehetõségek alakultak ki. A rendszer sikeres bevezetése
megkövetelte, hogy az érintett utasok a lehetõ legkorábban megismerjék a várható változásokat.
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A részletes tájékoztatásra elõször 2006 nyár elején, az önkormányzati egyeztetéseken került sor,
ahol a MÁV minden érintett önkormányzat és oktatási intézmény számára bemutatta a teljes
menetrendi struktúrát. Ezt követõen a rendszer finomhangolása is megtörtént, melynek során az
önkormányzatok, oktatási intézmények és munkáltatók, továbbá a társ közlekedési vállalatok
javaslatai, kérései a lehetõségekhez mérten figyelembevételre kerültek. A felmerült – jellemzõen
hivatásforgalmi – igények kielégítése céljából a legtöbb esetben az ITF-es vonalak alapütemét nem
zavaró, ún. ütemen felüli többletvonatok kerültek betervezésre, amelyek csak meghatározott
napokon és kapacitással közlekednek.
Egy ilyen jelentõs, a közösségi közlekedési rendszer vasúti részét alapjaiban érintõ változás
utasokkal való megismertetésére már nem elegendõ a szokásos tájékoztatás (a hivatalos
menetrendkönyv kiadása és ehhez kapcsolódóan állomási hirdetmények megjelentetése).
Szükségessé vált egy integrált kommunikációs kampány megvalósítása. A kampány széles körû
elérhetõséggel rendelkezõ kommunikációs csatornák bevonásán túl, az állomási és fedélzeti
utastájékoztatás hatékony alkalmazását egyaránt tartalmazta, és a következõ kettõs céllal indult: a
vonattal utazók teljes körû tájékoztatása, illetve a vonattal nem utazók számára az új kínálati
menetrend mint alternatíva bemutatása. Az utazóközönség felé korábban nem alkalmazott
kommunikációs csatornák felhasználásával is több, a hazai vasúti közlekedés kommunikációs
gyakorlatában újszerû megoldás született. A kampány elemei a következõk voltak: vonali
menetrendek, rádió spot, jelmondat, ütemtérkép, sajtóanyagok. Az integrált ütemes menetrendben
érintet vonalak ütemtérképét az 1. ábra mutatja be.

1. ábra: Az integrált ütemes menetrendben érintet vonalak ütemtérképe – a rendszerben közlekedõ vonatok
típusa és alapüteme
Forrás: Borza-István-Kormányos-Vincze (2008)

Menetrendszerûség
A menetrendváltás utáni elsõ hetek menetrendszerûsége – a korábbi, bázis szemléletû
menetrendváltásoknál tapasztaltakhoz hasonlóan – az ütemes menetrend bevezetésével is jelentõsen
visszaesett. Egy hónap elteltével, (ahogy a vasutas dolgozók is megszokták, megtanulták az új
struktúrát) a rendszer beállása megkezdõdött, így a januári késési adatok már javultak és elérték a
menetrendszerûségi értékek hálózati átlagértékét. A vonatok menetrendszerû közlekedését több
váratlan esemény, illetve a kedvezõtlen idõjárás következtében a pályaállapot hirtelen romlása is
akadályozta. A korábbi menetrendváltásokhoz képest szinte minden tekintetben (szegmensenként és
hálózati szinten egyaránt, valamint késési arány és késési mérték szerint is) jobb adatokat
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produkált az új menetrend. A kedvezõ mutatóhoz hozzájárult az ITF mint rendszer nyújtotta
megbízhatóság, a csatlakozásra várások „tilalma”, továbbá a szokatlanul enyhe tél is.
Utasészrevételek
Az utasészrevételek két szempontból meghatározóak a menetrend bevezetésének értékelésekor:
egyrészt a kommunikáció hatékonysága, másrészt a menetrendi szerkezet jósága szempontjából.
Egy évvel korábban a menetrendváltáskor és közvetlenül azt követõen (decemberben és januárban)
– amikor minimális változás volt a menetrendben, azaz bázisszemléletû menetrendváltás történt –
2412 észrevétel érkezett, amelybõl 275 vonatkozott a menetrendre. Az ütemes menetrend
bevezetését érintõen ugyanezen két hónapban 2910 észrevétel érkezett, amelybõl 568 vonatkozott a
menetrendre. A menetrendre vonatkozó észrevételek aránya, a két hónapot alapul véve
megduplázódott, de az ütemes menetrend bevezetése okozta változások mértékéhez viszonyítva a
háromszáz többletészrevétel nem tekinthetõ jelentõsnek. A menetrendre vonatkozó észrevételek
30%-a ráadásul az ütemes menetrenddel nem érintett vonalakról érkezett.
Új jelenség, hogy megjelentek a pozitív visszajelzések az új menetrenddel kapcsolatban: több
tucat olyan észrevétel érkezett már januárban, amelyek a menetrendváltás körüli késések,
zsúfoltságok megszûnése kapcsán íródtak.
Teljesítmények alakulása
Érdemes áttekinteni a teljesítmények alakulását az ITF bevezetése elõtt és után. A „száraz
tények” grafikusan megjelenítve ugyanis számos érdekességet mutatnak be a menetrendi
struktúrával kapcsolatban.
A 2. és 3. ábra grafikusan hasonlítja össze az ITF bevezetése elõtt és után a közlekedõ vonatok
mennyiségét a MÁV normál nyomtávú hálózatán. Az egyes vasútvonalak vastagsága az egy átlagos
munkanap közlekedõ vonatok számával arányos. Az új menetrendben keletkezett – általában
minimális – növekményt a vonalak külsõ, feketével jelzett része jelzi. Látható, hogy az ITF
bevezetése egybeesett a budapesti elõvárosban közlekedõ vonatok számának általános növelésével.
Így a többletteljesítmény nem csak az ITF-es területet érintette, hanem gyakorlatilag az egész
budapesti elõvárost. Ennek ellenére, amikor 2007 októberében felmerült a menetrend
„megnyirbálásának” szándéka, az már gyakorlatilag csak az ITF alá bevont területet érintette volna.
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2. ábra: Budapesti elõvárosi forgalomban közlekedõ vonatok száma a 2006-os (fekete vonal) és a 2007-es (szürke
vonal) menetrendben
Forrás: VPE Kft. TAKT rendszere (2007)

34

A 2. ábra Budapest 100 km-es körzetében futó személyszállító vonatok számát ábrázolja téli
munkanapi menetrend szerint az idõ függvényében. Érdemes megfigyelni az ITF menetrend
jellegzetes lüktetését: egész óra környékén az éppen mozgásban lévõ vonatok száma jelentõsen
csökken, majd újra felfut. Ez nem más, mint az egységes menetrendi szimmetria és pókok
mûködésének eredménye. Egész óra környékén ugyanis számos hálózati csomópontban létrejött egy
olyan fázis (ami tulajdonképpen az átszállások biztosítására szolgál), amikor a ráhordó vonatok már
beérkeztek, de terítõ járatok még nem indultak el. Ilyenkor nem a vonatok, hanem az utasok
mozognak.
Ugyancsak érdemes megfigyelni a reggeli csúcs lefolyását. Igazán szignifikáns különbség nincs
a közlekedõ vonatok maximális számában (99 az új a menetrendben és 92 a régiben), viszont a
csúcsidõszak valamelyest széthúzódott, igazodva az egyre rugalmasabbá váló munkakezdési
idõpontokhoz.
A 3. ábra az összes, hálózaton közlekedõ távolsági vonat számát mutatja egy átlagos
munkanapon az idõ függvényében. Itt jelenik meg talán legmarkánsabban, hogy noha az ITF
menetrendben a távolsági vonatok menetrendjébõl eltûntek a 2-3 órás lyukak, országos szinten
továbbra is jelentõs különbség van a csúcsidei és a csúcsidõn kívüli teljesítményben.
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3. ábra: A MÁV hálózatán futó vonatok száma a 2006-os (fekete színû vonal), illetve a 2007-es (szürke színû
vonal) menetrendben
Forrás: VPE Kft. TAKT rendszere (2007)

Az ITF eddigi eredményei a következõk szerint foglalhatók össze:
 az ITF-es vonalakon megállt az utasszám csökkenés, a robbanásszerû motorizáció ellenére a
kínálati koncepcióval sikerült megtartani a vonattal utazókat.
 az ütemes menetrend gyökeresen átalakította a vasúti kínálatot. Az utasok igényeiknek
jobban megfelelõ termékeket választanak a bõvebb kínálatból. Egyes termékekbõl
kevesebbet, másokból többet „fogyasztanak”: a kínálat átalakítása az utazási szokások
átalakulását eredményezte.
 Az ütemes menetrend adta kapacitásnövelés a távolsági forgalomban is jelentõsen
csökkentette a korábbi zsúfoltságot, illetve eliminálta az „IC-pótjegyhiány” okozta
problémát.
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További fejlesztési lehetõségek az integrált ütemes menetrendben
Egy komplex fejlesztés során az egyes fejlesztési fázisok lezárását követõen jogos kérdésként
merül fel, hogy milyen irányban folytatódjon a fejlesztés. Az integrált ütemes menetrend
tekintetében – a nemzetközi (és immár itthoni) példák alapján (is) – ez a kérdés fel sem merülhetne,
de hazánkban a közösségi közlekedési rendszer átalakítása közepette, a vasúti személyszállításban
is érezhetõ finanszírozási nehézségek ismeretében szükséges a kérdés felvetése. Érdemes-e
továbbfejleszteni az ütemes menetrendet, vagy éppen ellenkezõleg még a jelenlegi területen is
szüntessük meg az óránkénti ütemet, és csúcsidõn kívül elégedjünk meg a kétóránkéntival?
Az ITF nem csak vasúti és általában közösségi közlekedési menetrend, annál sokkal több, a
hosszú távú tervezés alapja. Ezért a haszna nem csak a személyszállítás minõségének és szaldójának
javulásában nyilvánul meg, sõt, az itteni – milliárdos – tételeknél nagyságrendileg nagyobb
megtakarítást tud felmutatni az állami kézben maradó vasúti pályáknál, és áttételesen a cargo
vállalatok szállítási lehetõségein is sokat tud javítani. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az ITF-es
menetrend megmutatja, hogy hol és milyen szinten van szükség pályafelújításra, miként lehet a
kihasznált vonalakon a tehervonatoknak is növelni az átlagsebességüket, és kiszámíthatóan
„megrendelt” irányvonatokat is ütembe lehetne állítani. A hazánk számára rendelkezésre álló EU-s
források nem teszik lehetõvé, hogy (legalább) az összes fõvonalat felújítsuk az elkövetkezõ
évtizedben, ezért célszerû a teljes, több száz kilométeres felújítások helyett csak a szûk
keresztmetszetek rekonstrukcióját elvégezni, így minden országrészben elérhetõvé válik egy olyan
szintû modernizáció, ami az ottani vasúti közlekedési lehetõségeket ugrásszerûen javítja.
Gyakran elhangzott az elmúlt években, hogy az ITF igen drága megoldás, és csak gazdag
országok vasútvállalatainak „úri huncutsága”. Tény, hogy vannak olyan vasútvállalatok, ahol
jelentõs pályaépítésekkel, illetve jármûbeszerzésekkel együtt vezették be az ITF-es rendszert, de
ebbõl nem következik az, hogy az ITF pazarló lenne, különösen azt kell határozottan cáfolni, hogy a
magyarországi ITF-es rendszer ne lenne költséghatékony. A hazai példák azt mutatják, hogy
jelentõs pályaépítés és eszközbeszerzés nélkül is lehet ITF-es menetrendet készíteni.
A menetrend alapú, hatékony infrastruktúrafejlesztés már hazánkban is kezd meghonosodni. Jó
példa a 10-es számú vasútvonal fejlesztésének tervezése. A szimulációs vizsgálat során
elkészítettük az ütemes menetrend tervezetet 120 km/h pályasebességre oly módon, hogy a vonatok
Gyõrben megfelelõen csatlakozzanak a Budapest-Hegyeshalom vasútvonalon már ITF rendszerben
közlekedõ vonatokhoz. Ezáltal elkerülhetõ a 10-es vonal teljes hosszban történõ kétvágányúsítása,
elegendõ néhány kilométeren, vagyis a teljes hosszhoz viszonyítva pontszerûen végrehajtani
jelentõs beruházást. Ezáltal a korábbi, bázis alapú menetrendhez viszonyítva a teljes beruházási
költés jelentõsen csökkenthetõ.
A 10-es vonal tervezett, ITF alapú menetrendábráját a 4. ábra mutatja be.
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4. ábra: A 10-es számú vasútvonal menetrendábrája Forrás: Borza-Horváth (2008)
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Az ábrán látható, hogy kétvágányúsítás egyedül Gyömöre áll. - Gyömöre-Tét mh. között szükséges,
ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy lehetõség szerint Gyömöre állomásfejét ki kellene húzni
Gyömöre-Tét peronjának a végéig, ami mindössze egy 3 km hosszú kétvágányúsítást jelent. Ezen
kívül Ménfõcsanak mrh.-n kell biztosítani a vonatkeresztezés lehetõségét. Két kisforgalmú
megállóhely megszüntetésével további kétvágányú pályaszakasz nem szükséges, megtartásuk
esetén viszont csak Celldömölk Gyõr felöli állomásfejének mintegy 3 km hosszú elhúzásával
biztosítható a félóránkénti vonatkeresztezés.
Összefoglalás
Az integrált ütemes menetrend kiutat jelentett a vasúti személyszállítás mély válságából, de
kényszerpályára állítja alkalmazóit a fejlesztések, beruházások, beszerzések terén is. Akik ezt
felismerik, jelentõs beruházási összegeket képesek hatékonyan felhasználni a felesleges építkezések
elkerülésével.
2004. augusztus 29 óta immár hazánkban is mûködik integrált ütemes menetrend, melynek
utasbarát volta, egyszersmind költséghatékony üzemeltetési jellemzõi miatt, néhány éven belül a
teljes hálózatunkon kiteljesedni látszik a rendszer. Ideje tehát az infrastruktúrafejlesztés területén is
áttérni a korszerû menetrendre alapozó szemléletmódra, hogy ezáltal jelentõs elõrelépéseket
érhessünk el, akár már kisebb költségû, pontszerû beruházásokkal is, de mindenképp elkerüljünk
olyan költséges beruházásokat, amelyek eredménye kétséges, vagy a hálózat egésze szempontjából
nem kielégítõ a hasznossága.
A svájci modellbõl kiindulva az integrált ütemes menetrend bevezetése a vasúti
személyszállításban jelentõs mértékben hozzájárul a modal split vasút felé történõ eltolódásához,
vagyis egyre többen választják a környezetbarát vasúti közlekedést az egyéni, illetve a közúti
közösségi közlekedés helyett, illetve azt kiegészítve. Ebbõl adódóan a MÁV Zrt., mint a vasúti
infrastruktúra üzemeltetõje, valamint a MÁV-Start Zrt., mint a vasúti személyszállításért felelõs
szervezet egyaránt hozzájárulnak a vasút, mint alacsony externális költségekkel üzemelõ
közlekedési ágazat népszerûsítéséhez. Jelenleg az Európai Tanács szavazása elõtt álló Eurovignette
irányelv módosítása éppen azt a célt szolgálja, hogy a magas externális költségekkel üzemelõ
közlekedési ágazatok helyett az környezetbarát vasúti közlekedésre tereljék az egyre nagyobb
mobilitási igénnyel rendelkezõ európai társadalmat.
Nem utolsó sorban a kiszámíthatóság és tervezhetõség következtében az ITF a vasúti közlekedés
hatékonyságát is nagymértékben javítja, ezáltal nemzetgazdasági szinten jelentõs megtakarítás
érhetõ el a vasúti személyszállítás és infrastruktúraüzemeltetés állami finanszírozásának
tekintetében. Összefoglalva, az ITF bevezetése a vasúti személyszállításban, mint a környezetbarát
és költséghatékony vasúti közlekedés társadalmi elfogadtatását célzó intézkedés ékes példája
magyar vasút társadalmi felelõsségvállalásának.
Irodalomjegyzék
1. http://www.sbb.ch/bahn2000 (2008)
2. Borza Viktor, István György, Kormányos László, Vincze Béla: Integrált ütemes menetrend
III. (Közlekedéstudományi Szemle LVIII. évfolyam 1. szám 2008. július pp.33-54.)

ENERGIAKALAND
AZ ENERGIACÉGEK CSR LEHETÕSÉGEI A KÖZOKTATÁSBAN
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kommunikációs szakértõ, E.ON Hungaria Zrt. és tudományos fõmunkatárs, Oktatáskutató és
Fejlesztõ Intézet
CR az E.ON Hungária felfogásában
Az E.ON Hungária vállalatai és munkatársai számára a Társadalmi Felelõsségvállalás (CR) arról a
szerepvállalásról szól, amit vállalatként és egyénként egyaránt a társadalomért teszünk az alapvetõ
üzleti tevékenységünkön, szociális befektetéseinken, jótékonysági programjainkon és a közérdeken
való elkötelezettségén keresztül.

Az E.ON Hungária felfogásában egy vállalat számára "társadalmi felelõsségvállalása" olyan
attitûd, amely minden cselekedetét és viselkedését át kell, hogy hassa. Vállalatunknak, mint
gazdasági szervezetnek természetesen célja, hogy üzleti teljesítményünk kiváló legyen. E célhoz
vezetõ úton azonban viselkedésünknek és cselekedeteinknek figyelemmel kell lennie a társadalmi
környezetünk - ügyfeleink, a társadalmi közösségek, munkatársaink, partnereink érdekeire is ,
illetve összhangban kell lenniük környezetünk és társadalmunk szükségleteivel. Meggyõzõdésünk,
hogy a hosszú távú üzleti sikeresség egyik elõfeltétele a társadalom ,,jóváhagyása” , és az ún.
,,licens to opertate –et” akkor nyerhetjük el, ha gondolkodásunkban és tetteinkben szem elõtt
tartjuk társadalmunk és közösségeinek érdekeit , s folyamatos párbeszédben vagyunk velük.
A társadalmi felelõsségvállalás vállalati kultúránk szerves részét képezi.. Tevékenységünk
minden színterén arra törekszünk, hogy javítsuk az életminõséget egy egészséges, biztonságos és
fenntartható környezet érdekében. Figyelembe vesszük a jelen generációjának igényeit, és ezzel
összhangban felkészülünk a jövõ generációinak szükségleteire is.
Õszintén hiszünk benne, hogy vállalataink tevékenységét annak alapján fogják megítélni, hogy a
vállalat milyen világot teremt a jövõ nemzedékei számára. Ez az oka annak, hogy az E.ON már az
elõkészítõ folyamatok alatt és a beszállítók kiválasztásakor is szem elõtt tartja a környezetvédelmi
kérdéseket. „A környezetvédelem sokba kerül az országnak, de többszörösét hozza be jövõnk
biztosításában. Mindenképpen meg kell oldanunk az ezzel kapcsolatos problémákat, mert aki
környezetvédelemmel foglalkozik, az a jövõbe tekint és az elkövetkezõ nemzedékre gondol”(Göncz
Árpád).

Az E.ON Hungária nemcsak az energia ellátás biztonságát tekinti feladatának, hanem azt is, hogy
mindezt a környezet megóvás amellett valósítsa meg. Törvényi kötelezettségeit meghaladóan is
tesszünk ezért, a társadalom és a közösségek szükségleteit folyamatosan nyomon követve, innovatív
eljárásokat alkalmazva.. A társaságcsoportnál a legnagyobb hangsúly a megelõzésen van. Az új
létesítmények úgy kerülnek kialakításra, hogy annak tájképromboló hatása a legminimálisabb
legyen, esztétikailag minél jobban illeszkedjen a környezetbe. A társaságok számos talajvizsgálatot
végeztetnek a lehetséges szennyezések megelõzésének érdekében, ezáltal megakadályozhatóak a
súlyosabb környezeti károk.
A madárvédelem érdekében szigetelõkre és a vezetékekre utólag felhelyezhetõ madárvédõ szigetelõ
burkolatok kerülnek kihelyezésre, melyek megvédik a madarakat az áramütéstõl, ami számos védett
és még csak repülni tanuló madár pusztulását okozza. Ha a vezeték nem szigetelt, akkor áramütést
szenvedhetnek, mivel a szárnyuk hozzáérve a vezetékekhez villamosív generál, mely égést okoz.
Arra is gondot fordítunk, hogy erdõs, fás területeken kiépülõ hálózatokra burkolt vezetékeket
tervezünk, amely keskenyebb erdõnyiladékot, azaz kevesebb fa kivágását jelenti, ellentétben a
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csupasz vezetékkel. A fák a vezetékhez érve zárlatot, vagy tüzet okozhatnak, ezért szigorú elõírás
van érvényben: a nyomvonal mellett a fákat ki kell vágni meghatározott távolságig.

Az irodai munkák során számos olyan eszközt, gépet használunk, amelynél a cserélhetõ alkatrészek,
tartozékok veszélyesek a környezetre nézve. Ezek pl. a fénymásolókban, nyomtatókban stb. levõ
festékpatronok, melyekben a környezetre veszélyes összetevõk vannak. Ezért valósítottuk meg több
irodánkban a keletkezõ veszélyes hulladékok központi összegyûjtését és elszállíttatását. Az
elszállítás után ártalmatlanítás, vagy újrahasznosítás vár ezekre a szigorúan nyilvántartott
anyagokra.
Környezeti céljaink megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, mérjük, továbbá azok
teljesülését követõen újakat tûzünk ki magunk elé. Tevékenységünket egyre több
leányvállalatunknál az ISO 14001 számú nemzetközi szabvány mentén mûködtetjük.
A környezettudatos gondolkodás, a megelõzõ szemléletmód természeti környezetünk és
mindannyiunk hasznára válik, s egyben ügyfeleink érdekeit, megelégedettségét is szolgálja.

Az E.ON-csoportnál a megújuló energiák és környezetbarát technológiák fejlesztése ma már
hagyománynak tekinthetõ. A megújuló energiát hasznosító berendezések és erõmûvek építése
mellett fontos a regeneratív energiák kutatása, folyamatos fejlesztése és a felhasználás hatásfokának
javítása. Ebben a folyamatban az elsõk között jelent meg az E.ON Hungária, amikor megépítette
Magyarország elsõ közüzemi hálózatba termelõ szélerõmûvét Kulcson. A 600 kilowatt
teljesítményû erõmû hatszáz család éves energiaellátását biztosító, olcsó villamos energiát termel.
Az E.ON a program sikere következtében további két szélerõmûvet is megépített Mosonszolnokon.
Az Európai Uniós elvárásoknak is megfelelõ szélerõmûberuházások társadalmi tudatformáló és
környezetvédelmi szerepe is rendkívül hasznos. A szélerõmû nemcsak környezetbarát technológia,
hanem elõsegíti a kisrégiók autonomitását, energia szempontú önállóságát.
A Debreceni Egyetemmel közös együttmûködésben készülõ fotovoltaikus berendezés
Magyarországon egyedülálló. Kutatási-innovációs jelentõsége, mind pedig teljesítménye alapján
elmondható, hogy új eredményekhez juttatja a debreceni tudósközösséget, és ez a siker az egész
magyar tudomány megítélése szempontjából kiemelkedõ jelentõségû. A fotovoltaikus erõmû
demonstrációs jelleggel közvetlenül felhasználható az egyetemi oktatásban úgy, hogy az kutatási
célokat is szolgáljon, de közben energiát is termeljen. Összesen 9 kilowatt a teljesítménye a három
napelemnek, de a projekt az áramtermelésen túl arra is szolgál, hogy folyamatosan értékeljék azokat
az adatokat, amelyek a napelemek mûködését, hatásfokát mutatják. Egy mobil meteorológiai
állomás is tartozik a napelemes projekthez, amely értékes adatokat szolgáltat arról, hogy milyen
hatással vannak az idõjárási, környezeti változások az ilyen jellegû energiatermelésre
Energiaszolgáltatóként a bennünket körülvevõ közösségek aktív partnerként, a közösség szerves
részeként vagyunk jelen. Támogatjuk a gazdasági fejlõdést azáltal, hogy mûködésünk színhelyein
nagyléptékû befektetéseket valósítunk meg. Elkötelezetten képviseljük a helyi közösségek iránti
felelõsségünket és sok területen aktív szerepet vállalunk: alapítványokat támogatunk,
adománygyûjtéseken veszünk részt, versenyeket írunk ki, díjakat osztunk és támogatjuk
alkalmazottaink közösségi szereplését. Elsõsorban a sport, a mûvészet és kultúra, a gyerekek és
fiatalok és a közösségfejlesztés terén mûködõ projektekre összpontosítunk. Ugyanakkor a
szomszédainkkal folytatott párbeszéd is rendkívül fontos számunkra, mivel hozzájárul üzletünk
alapjainak megszilárdításához és szélesítéséhez. Mindenütt jószomszédi kapcsolatokat ápolunk
azáltal, hogy a helyi lakosokkal folyamatos párbeszédet tartunk fent. Regionális fórumokat
szervezünk, ahol idõben tájékoztatjuk a lakosokat tevékenységünkrõl és reagálunk a felmerülõ
kritikára.
A közösségek iránti elkötelezettségünk a gyerekek és fiatalok támogatását helyezi elõtérbe.
Szeretnénk az elkövetkezendõ generációk számára ablakot nyitni a jövõre, és segíteni õket az élet
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kihívásaira való felkészülésben. Az oktatás világa felé is nyitunk az EnergiaKaland címû oktatási
programunkkal.
EnergiaKaland
A társadalom egyik legnagyobb szemléletformáló és tudásközvetítõ rendszere az oktatási
rendszer. Ezért fontos, hogy a gazdasági élet szereplõi is részt vegyenek ebben és segítsék
munkáját. Az E.ON Hungária az Oktatási Kulturális Minisztériummal (OKM) együttmûködve vesz
részt az oktatási rendszer energiatudatossággal kapcsolatos szemléletformáló munkájában.
A 2010. december 31-éig szóló együttmûködési megállapodás alapján az OKM és az E.ON
közös – az ország valamennyi általános és középiskolájához eljutó – oktatási programot indít. A
program célja, hogy a fenntartható fejlõdés érdekében az energiatudatosság jelentõs mértékben
növekedjen Magyarországon. Az E.ON energiaoktatási programja olyan komplex kreativitást
fejlesztõ oktatási csomag, mely az ismereteken alapuló tudás mellett a tanulók
kompetenciafejlesztésére is hangsúlyt helyez.
Az E.ON felelõsen gondolkodó és cselekvõ nagyvállalat, a magyar oktatási rendszer
támogatásával a célja nem más, minthogy elõsegítse azt a törekvést, hogy gondolkodni, mérlegelni
tanítsuk meg a gyerekeket. Ismerjék fel, hogy az energetika világában, (s hasonlóan minden egyéb
területen is) mindennek vannak elõnyei és hátrányai. Ezeket az elõnyöket és hátrányokat kell
alaposan mérlegelni a döntések meghozatalakor.
Az oktatási rendszer támogatásnak legfõbb eszköze az E.ON EnergiaKaland egy új, átfogó
oktatási program, amely a 6-18 éves korosztály energiával kapcsolatos kompetenciáinak
fejlesztését, ismereteinek bõvítését segíti. Az energia kaland tananyagai és feladatai a Nemzeti
Alaptanterv követelményeinek megfelelõen, az egységes természettudományos tanítás alapelveivel
összhangban készültek és készülnek a jövõben is.
Az EnergiaKaland sikerének egyik legfontosabb feltétele, hogy az iskolák valóban éljenek is
a felkínált lehetõséggel, használják a programot. Ezért a program megvalósításához az Oktatási és
Kulturális Minisztérium együttmûködését kértük a következõ területeken: a komplex program
ajánlását és aktív közremûködését az iskolákba való eljuttatásában, összehangolt közös
kommunikációt az egyes programelemek bevezetésekor, szakmai tanácsadást és támogatást a
pedagógus szakértõk kiválasztásában és az együttmûködés kereteinek meghatározásában, a
pályázatok kiírásban, publikációs lehetõség biztosítását a Sulinet portálon, és programnak az
ökoiskolák hálózat munkájához való kapcsolását.
Az EnergiaKaland segítségével a diákok a legfontosabb adatok és tények megismerésén
kívül az energia elõállításával, elosztásával és felhasználásával kapcsolatos feladatokban virtuális
döntéseket is hozhatnak, és megismerhetik döntéseik hatásait is. Az energia kaland számos
lehetõséget kínál arra is, hogy a diákok aktívan megismerjék saját környezetük energetikai
vonatkozásait,
és
hozzájáruljanak
környezetük
energiatudatos
átalakításhoz.
Az izgalmas interaktív tananyagot az E.ON oktatási szakemberekkel szoros együttmûködésben
dolgozta ki.
Az általános iskolai tanulmányaikat még csak most kezdõ és a középiskolai tanulmányaik végén
járó tanulók életében egyaránt fontos szerepet játszik majd az energia. Generációjuknak mind
egyéni, mind közösségi szinten kulcsfontosságú döntéseket kell majd meghoznia, amelyek egyéni
életükre és az emberiség egészére is hatással lesznek. Oktatási programunk a tanulók
energiatudatosságának elõsegítésére törekszik, ellátva õket a tájékozott döntésekhez szükséges
információkkal. Célja, hogy segítsen a pedagógusoknak az energiatudatosság kialakításában vagyis
az energiával kapcsolatos tudás bõvítésében, kompetenciák fejlesztésében.
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Az energia témakör a természettudományos tanterv egyik legelvontabb eleme. Az E.ON
EnergiaKaland program annak felismerésében segíti a diákokat, hogy az iskolában tanultak a
mindennapi életben is hasznosíthatóak, alkalmazhatóak.. Bízunk benne, hogy oktatási programunk
ezáltal elõsegíti az energiával kapcsolatos alapelvek alaposabb megértését és alkalmazását.
Az Energiakaland a Nagy Britanniai E.ON által kifejlesztett Energy Experience oktatási portál
hazai adaptációja. Az adaptáció Magyarországon az OKM szakmai támogatásával és hazai
szakemberek bevonásával készült el, és folyamatosan bõvül a magyar oktatási rendszer számára
készülõ ujabb oktatási tartalmakkal, amelyek a magyarországi energiatermelés, szolgáltatás és
fogyasztás sajátosságai keretében kínálnak tanulási lehetõségeket, döntési játékokat, pedagógiai
projekteket... Az oktatási portál adaptációján kívül kifejlesztésre kerül egy komplex oktatási
programcsomag az energiatudatosság fejlesztésére, melynek fõbb elemei:
 pedagógus továbbképzés, egy „Energiapontok-hálózat” kiépítésével, a „képzõk képzése”
multiplikációs elv alapján,
 országos pályázatok és versenyek kiírása, részben a tanulók, részben az oktatási
intézmények számára,
 önkéntes segítõ pedagógus program az E-ON munkatársak körében.
Az energia érték oktatási fázisokon és tanterven átívelõ folyamat, amely a szülõk bevonására is
kiterjed. A gazdasági fejlõdés fenntarthatóságának alapvetõ záloga az energia termelés, szolgáltatás
és felhasználás teljes körû ismerte. A mindennapokban megszokott áram és gázszolgáltatásnak
értékét a felhasználók sok esetben a számlákkal azonosítják, nem ismerik az igénybe vett
szolgáltatás hátterét és részleteit.
Célunk az, hogy a jövõ generációjának olyan áttekinthetõ, és a korosztályának megfelelõen
értelmezhetõ modern oktatási programot kínáljunk mely:
 ötvözi és összefoglalja a tantervi környezetismeret, majd fizika, földrajz és kémia órákon
szerzett tudásanyagokat,
 gazdagon illusztrált on-line megjelenés mellet konkrét aktív és interaktív tanulást tesz
lehetõvé,
 interaktív, a hagyományos kereteken túlmutató, motiváló eszköztár,
 nemzetközi tapasztalatokon nyugvó tudásanyag.
Az EnergiaKaland portál bemutatása
Az EnergiaKaland oktatási program középpontjában az EnergiaKaland oktatási portál áll, mely,
interaktív, multimédiás tananyagok, segítségével a természettudományos képzéshez kapcsolódóan
A NAT-tal összhangban ismerteti az 6-18 éves fiatalokkal az energiával kapcsolatos kérdések teljes
körét.
Az oktatási portál az E.ON angliai EnergyExpirence portáljának magyarországi
viszonyokhoz történõ adaptációjára alapozva épül fel. A diákoknak szóló tananyagok mellett a
portálon a „tanári szoba” részben összegyûjti a segédanyagokat, konkrét oktatási tervet ajánl.
Az EnergiaKaland tervezése és fejlesztése során a minõségi tartalmak létrehozás mellett
törekszünk arra, hogy a program mindenki számára elérhetõ legyen. Ezért a program egy
hagyományos színvonalú átlagos iskolai terminálon, közepes sávszélességû internet elérhetõséggel
futatható, és Sulinet oldalairól közvetlenül ingyenesen elérhetõ. Szoftverigénye az ingyenes
Acrobat Readert és Flash programokra korlátozódik. Emellett az ingyenesen igényelhetõ nyomtatott
feladatlapok, tudáskártyák és tanári segédanyagok segítségével olyan iskolákban is használható,
ahol esetleg az Internet hozzáférés nehezített vagy nem lehetséges.

42

Az EnergiaKaland Tartalma
Az Energia Érték. A 21- század embere az értékével azonban leginkább a hiányakor találkozik, ha
épp rövid ideig áramszünet van, és kialszanak a fények, vagy újabb gázcsöveket cserélnek és az
építés idejére lezárják az utcaszakasz gázellátását.
• Honnan ered a mindennapi éltetõ energia?
• Hogyan keletkezett?
• Hogyan jut el hozzánk, az otthonunkba?
• Mit tehetek én, hogy kevesebb energiát használjak fel?
• Mit jelent a CO2 kibocsátás, mit jelent az üvegházhatás?
• Hogy lesz a széltõl meleg a vacsora?
Ezekre és még számos hasonló kérdésre ad választ az EnergiaKaland.
Négy korosztálynak, négy különbözõ csomagot kínál az EnergiaKaland, az egészen kicsik az
otthonainkon keresztül addig a nagyobbak akár a bolygónk energiaellátásának megismerésével
fejleszthetik tudásukat, képességeiket. Az Energia Kaland hatékony tanulási módszereket kínál,
mind a pedagógusoknak, mind a kis- és nagyiskolásoknak.
A legfontosabb témák:
- a különbözõ energiaforrások megismerése,
- a megújuló és nem megújuló energiaforrások felhasználásának elõnyei és hátrányai,
- a jövõ energiatermelésének lehetõségei,
- az energiával kapcsolatos döntések helyi, országos és globális hatásai,
- az energia útja az energiaforrásoktól a felhasználási helyéig,
- a legfontosabb energiabiztonsági szabályok
- az energiatakarékosság globális elvei és a háztartásban is alkalmazható energiagazdálkodási
fortélyok.
Az oktatási program célkitûzései
 tanárok és fiatalok számára:
a természettudományos tantárgyakat tanítóknak választékot, rugalmasságot és szórakoztató
tananyagot biztosít, a diákoknak a tárgyhoz illõ kontextusban tálalja az információt, hatékony és
leköti a diákok figyelmét Ezen kívül a portál új tanulási-tanítási tartalmat, a helyi alkalmazás és
differenciálás lehetõségét, a tanulást motiváló, szórakoztató tananyagot és hatékony módszereket
biztosít.
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 szülõk és fogyasztók számára:
javul az energia témakörének ismerete és megértése, bevonja õket az energiával kapcsolatos
ügyekbe, segít megváltoztatni a fogyasztók hozzáállását és viselkedését.
 diákok számára:
a tanulás alkalmat teremt a helyi energiafogyasztási jelenségek tanulmányozására, értékelésére,
adatok elemzésére, vizsgálatokra, kísérletekre. Erõteljesen fejleszti a tanulók probléma megoldási,
természettudományos, környezeti, anyanyelvi és idegennyelvi- kommunikációs és matematikai
kompetenciáit.
A tanulási módszerek az önálló, páros és kiscsoportos munkaformákat, a tantermi és terepi
megfigyeléseket, a szöveg- és adatfeldolgozást, probléma- és feladatmegoldást, játékokat, mérést és
kísérletezést, pedagógiai projekteket, frontális megvitatást, otthoni gyûjtõmunkát és házi feladatokat
is lehetõvé tesznek.
.A tanulási tartalom négy, egymásra épülõ (de egymástól függetlenül is alkalmazható) fejezetbõl áll:
- EnergiaOtthon
6-10 évesek számára
- EnergiaVáros
9-12 évesek számára
- EnergiaOrszág
11-15 évesek számára
- EnergiaVilág
14-18 évesek számára
EnergiaOtthon
A legkisebbek számára a honlap virtuális otthoni környezetet kínál, ahol a gyerekek felfedezhetik a
különbözõ témákat és jobban megérthetik az energia fogalmát.
Témák:
 Mi az energia?
 Energiapazarlás
 Az energia felhasználás
 Biztonság
EnergiaVáros
Játékos virtuális városi környezet, ahol a tanulók négy elõre megszerkesztett feladatot oldhatnak
meg, miközben döntéseket hoznak és láthatják azok hatásait.
Témakörök:
•Az energia nyomában
•Az energiapazarlók nyomában
•Iskolaépítés
•Megújuló város
EnergiaOrszág
A tanulók hat döntéshozó egyikének bõrébe bújva eldönthetik, lehetséges, illetve szükséges-e, hogy
Magyarország kizárólag megújuló energiafajtákra térjen át.
Döntéshozók:
•Áramtermelõ
•Energiaipari vállalat
•Kormány
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•Kibocsátásfelügyelet
•Környezetvédelmi szakember
•Háztulajdonos
EnergiaVilág
Hat fejezet, amelyek valós életbõl vett, bolygónk jövõjével kapcsolatos kérdéseket és azok
megoldását taglalják:







megújuló és nem megújuló energiaforrások,
energiafelhasználás,
jövõbeni energiafelhasználás,
éghajlatváltozás,
nukleáris jövõ,
erõmûépítés.

A portál minden részérõl elérhetõ az Energialexikon, mely a legfontosabb kifejezések érhetõ és
szakszerû magyarázatát tartalmazza, és az Energiaforrások címû rész, mely animációk segítségével
mutatja be, hogy a különbözõ energiaforrásokból hogyan lehet villamos energiát elõállítani. Az
EnegiaOrszág és EnergiaVilág részeket ezen kívül egy, a ma ismert leghatékonyabb
energiatakarékos berendezésekkel felszerelt lakóházban tehetõ virtuális séta, és a földgáz útját
bemutató animáció egészíti ki.
A EnergiaKaland oktatási program további elemei
EnergiaKaland szakértõk
Az internetes portál mellett az E-ON a közeljövõben kialakítja és fenntartóként mûködteti az
EnergiaKaland oktatási program szakértõinek országos hálózatát. A hálózatban együtt dolgoznak az
E-ON által szervezett EnergiaKaland továbbképzést elvégzett pedagógusok és az E_ON által
kiképzett E-ON munkatárs önkéntesek. A program szakértõi szaktanácsadással, ingyenes bemutató
órákkal, önkéntes tanórai foglalkozásokkal, továbbképzések szervezésével segítik mindazon
iskolákat, amelyek használni szeretnék az EnergiaKaland által kínált lehetõségeket. A szakértõk
minden évben továbbképzésen vesznek részt, melyen megismerkedhetnek az EnergiaKaland
legfrissebb fejlesztéséivel és az energia világának legújabb híreivel.
Pályázat, tábor
2008-2010 között több alkalommal országos pályázat kerül kiírása a portált látogató iskolák
számára, külön pályázati lehetõséggel ökoiskolák számára. A várható nyeremények közül a
legfontosabb a nyári teljes ellátást biztosító egy hetes táborprogram, ahol a hagyományos táborozási
élményeken túl természettudományos ismereteket is kapnak a résztvevõk, Magyarországi és/vagy
Németországi helyszínen történõ erõmû-látogatással kiegészítve.
Felhasznált forrás:
http://www.eon-hungaria.com/
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„CSR”-ON INNEN ÉS TÚL
GYÕRI ZSUZSANNA
PhD hallgató, Gazdaságetika Központ,
Budapesti Corvinus Egyetem
A vállalatok társadalmi felelõsségének koncepciója az üzleti etika sikersztorija. Az elmúlt
évtizedekben a CSR a politikai és gazdasági párbeszéd és gyakorlat tárgyává vált. Nincs komoly
gazdasági oktatási intézmény, ahol ne foglalkoznának a CSR-ral. Egyre több iránymutatás, ajánlás
és nemzetközi szabvány születik a vállalati felelõsség értékelésére, rangsorolására, a hozzá
kapcsolódó politikák megfogalmazására. Majd minden nagyvállalat, és egyre több kisebb szereplõ
foglalkozik a kérdéssel, a legtöbben a PR, kommunikációs területtel kötik össze, és többnyire
egyszerû szponzorációt értenek alatta. A vállalatok külön „CSR-költségvetést”, „CSR-stratégiát”
alkotnak.
Elõadásomban direkt használom a „CSR” kifejezést a magyar fordítás, illetve a fogalom teljes
nevének, a vállalati felelõsségnek az említése helyett. Ugyanis látható, hogy az elmúlt években a
vállalati felelõsségre teljes iparág épült, és a „CSR” ma már nem mindenben egyezik a társadalmi
felelõsség alapkoncepciójával.
Az üzleti etika ezen legnagyobb sikeréért úgy látszik súlyos árat kellett fizetni. Tény, hogy a
koncepciónak köszönhetõen a vállalatok egy része felismerte felelõsségét a társadalmi és környezeti
állapotért. Tény az is, hogy az érintettek is kezdik felismerni saját érdekérvényesítõ erejüket a
vállalatokkal szemben. De sajnos tény az is, hogy a társadalmi és környezeti degradáció irama nem
csökkent. És tény az is, hogy sok vállalat a neoklasszikus, önérdeken alapuló gazdasági kalkuláció
részéve tette a CSR-t, ezzel pont a gazdaságetika lényegét hagyva ki a – legalábbis látszólag –
felelõs viselkedésbõl.
Sajnálatos módon, és gyakran nehezen tetten érhetõen a vállalatok nem az eredeti céljára használják
a vállalati felelõsséget. A legtöbb esetben a CSR eszközök használata, és a tevékenység
kommunikálása fontosabbá vált, mint a CSR elmélet mögött meghúzódó alapgondolat: a vállalat
hatalommal és felelõsséggel bír a társadalmi és környezeti érintettek iránt.
A vállalat társadalmi felelõssége eredetileg nem (csak) errõl szólt, és nem is errõl kellene szólnia. A
vállalati felelõsség nem az érintettek elvárásaiból adódik, nem abból, hogy a mai világban úgy
látszik, megéri felelõsen viselkedni, hanem abból, hogy a vállalatok hatalmas hatással vannak az
érintettek életére, így nem hagyhatják figyelmen kívül ezt a hatást. Ez természetesen nem zárja ki a
formalizálást, vagy a stratégia-alkotást, de a felelõsségnek át kell hatnia a vállalat teljes mûködését,
meg kell nyilvánulnia minden tevékenységben, és nem lehet fõként kommunikációs célokra
használni.
Mivel a CSR gyakorlata lejáratta a felelõsség fogalmát, szükségesnek tartom a vállalat etikai
felelõsségével kapcsolatban egy újabb koncepció, az értékvezérelt vállalatvezetés bemutatását. Ez a
distinkció megkülönböztetné a CSR eszközöket csak a reputáció miatt alkalmazókat azoktól,
akiknek felelõs magatartása valódi elkötelezettségen, az alternatív ökonómiai megfontolásokon
alapszik.
A CSR kritikai elemzése után a kétfajta felelõsség koncepció különbségét két kutatás segítségével
mutatom be. Az egyiket az UNDP megbízásából folytattuk 2007 tavaszán, ahol kifejezetten a
felelõsség mérhetõ, „CSR” értelmezését vizsgáltuk. A másik kutatás 2008-ban kezdõdött, itt viszont
sokkal inkább a vállalatok mélyebb motivációra, és a valódi vállalati felelõsség titkára próbáltunk
rábukkanni.
A két kutatás egymást kiegészítve ad teljesebb képet a magyarországi társadalmi felelõsségvállalás
helyzetérõl. Az elsõ feltérképezi a „CSR” helyzetét, a második azt kutatja, hogyan lehet meghaladni
azt.
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Kritikai megfontolások a CSR-ral kapcsolatban
A CSR eszközök pusztán vagy legalábbis nagy részben PR, marketing célú használatát, illetve az
„etika kifizetõdõ”, „business case” szemlélet túlzott hangsúlyozását több kritika is érte.
Természetesen a vállalati felelõsség mozgalom egyik hajtóerejét a tudatos és érdekeiket egyre
inkább kifejezõ érintettek adják. Az életszínvonal emelkedésével, a szabadidõ arányának
növekedésével az emberek egyre inkább foglalkozni kezdtek a számukra külsõnek számító
gondokkal is. Így a fogyasztói igények minél teljesebb kielégítéséért folytatott harcban fontos
fegyver lett az etikai elvek tiszteletben tartása. A pragmatikus, üzleti okok azonban önmagukban
nem eredményeznének egy morális önarcképet, legfeljebb imázs-építési eszközt. Ez pedig a
gazdaságetika alapjait, a gazdaságnak a társadalomban betöltendõ felelõs szerepét, feladatát ássa
alá.
A CSR-t illetõ kritikák közül most csak néhányat említek meg. Külön választom az európai és
amerikai véleményeket, mivel az eltérõ állami és vállalati szerepek és munkamegosztás, valamint
üzleti kultúra miatt máshogy alakult a CSR helyzete is. Így egészen más aspektusok, problémák
merülnek fel az európai és amerikai szakemberek gondolataiban – bár felfedezhetünk szignifikáns
összecsengéseket is.
Jobboldali kritikák
Vogel (2006) „jobboldali” és „baloldali” csoportba rendezi a kritikákat. A jobboldali kritika szerint
a felelõsségvállalás eltéríti a vállalatot az üzleti céltól, túlságosan kockázatkerülõvé teszi – ez a
friedman-i gondolat, de ezt láthatjuk például az Economist speciális CSR riportjaiban is. A baloldali
kritika viszont azt állítja, hogy a vállalat a gazdasági rendszer foglya, így nem várható el tõle, hogy
felelõs legyen, hisz célja a profit. Pusztán közgazdasági alapon tehát nem lehet indokolni a
gazdaság felelõsségét, ehhez más tudományok is, elsõsorban az etika szükséges. Mivel a jobboldali
kritika alapja a klasszikus közgazdaságtani gondolkodás, a baloldali kritikák forrása viszont a
gazdaságetika elmélete, részletesebben az utóbbit ismertetem.
Az európai vita – A gazdaságetika paradoxona
Luk Bouckaert (2006a) egyenesen az „gazdaságetika paradoxonának” nevezi a jelenséget, mikor a
vállalatok arra használják az etikát, hogy még több profitot érjenek el. Bírálja az Európai Uniót,
hogy bár 2001-ben kiadott Green Paper-ében behozta a politikai párbeszédbe a vállalatok társadalmi
felelõsségének kérdését, és ez fontos mérföldkõ volt a társadalmi felelõsség gondolatának európai
elterjedésében, de túlságosan a pragmatikus, technokrata oldalra helyezi a hangsúlyt.
Igaz, hogy a felelõs magatartás egyes esetekben gazdasági terminusokban kifejezhetõen is pozitív
lehet a vállalat számára, de ha csak erre alapozunk, az aláássa a gondolat eredetét, méltóságát,
lényegét. Csak az üzlettõl független moralitás jelentene igazi felelõsségvállalást, az opportunista
viselkedés alapvetõ megváltozását, a felelõtlen és fenntarthatatlan növekedés megfékezését.
Ronald Berenbeim (2006) meglátásában az üzleti etikai felelõsség lényege, hogy a vállalat nem
használja ki az ideiglenes vagy állandó piackudarcokat és az információs aszimmetriát, különösen
akkor nem, ha gyengébb alkupozíciójú érintettek kerülnének ezzel hátrányos helyzetbe. Az etika
tehát azt jelenti, hogy képesek vagyunk az üzleti siker helyett a jó cselekedetet választani, és
döntéseinknél minél több és jobb minõségû információt veszünk figyelembe. Ezt õ „etikai
tartózkodásként”, „önuralomként” aposztrofálja. Mivel az üzleti tevékenység a racionalitásról, és
nem a hitrõl szól, a felelõs üzletembereknek agyban kell eldönteniük, hogy az etikát fontosabbnak
tartják, mint a profitot, csak ezután jöhet az ehhez kapcsolódó hit.
Az õ véleménye szerint a CSR eleve korlátoltabb koncepció az üzleti etikánál, és már a kezdetekben
sem vállal(hat)ta a gazdaság társadalomban betöltött szerepének, felelõsségének teljes kezelését,
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kifejezését. Sokkal inkább tartja a CSR-t stratégiai, mint etikai eszköznek, melynek alapja továbbra
is a (korlátozottan) racionális döntéshozatal és gazdasági kalkuláció.
G. J. Rossouw (2006) szerint az üzleti etika konceptualizációja során elveszett az etikai
imperatívum. Nem csak a cselekedet végeredménye fontos ugyanis, hanem az etikus cselekedet
mögött meghúzódó motiváció is. Ha ez nem ad stabil alapot, semmi nem garantálja, hogy a most
éppen felelõsen viselkedõ vállalat holnap is felelõsen fog viselkedni. Mivel az etikus cselekedet
sokszor épp az önérdekkövetés ellentétét kívánja, valamilyen szintû önérdekkövetés azonban
elengedhetetlen a vállalat fennmaradásához, az üzleti etika tulajdonképpen egyensúlyozás aközt,
ami a vállalatnak, és ami az érintetteknek jó.
Henk van Luijk (2006) fájlalja, hogy az üzleti etika elmélete és gyakorlati megvalósítása olyan
távol áll egymástól. Nehezményezi, hogy míg az üzleti etika kurzusokon az esettanulmányokat
elemezve arra keressük a választ, hogy az egyes esetekben mi az etikailag helyes, addig a valós
gazdasági aktorok inkább elvont kódexeket gyártanak, amelyek esetében a fõ kérdés már az, melyek
a legjobb, leghatékonyabb CSR eszközök. Az etikának a valós döntések esetében így sokkal kisebb
szerep jut, mint az egyetemi elemzéseknél. A hatékonyság említése sokkal inkább közel áll a piac, a
közgazdaságtan klasszikus nyelvéhez, így a gazdasági kalkuláció az etika helyébe lép.
Ennek ellenére úgy találja, hogy az üzleti etika fejlõdése, operacionalizálása és fogalmainak konkrét
meghatározása valódi fejlõdés volt, az egyetlen nagy probléma, hogy a gyakorlat nagy része – és az
elméleti eredmények ennél kisebb része – a belsõ motiváció helyett az instrumentális tényezõkre
helyezte hangsúlyt, ezzel teret adva a Bruno Frey és Margit Osterloh (2005) által kiszorítási
hatásnak nevezett jelenségnek. Ez arról szól, hogy ha az embereket kívülrõl motiváljuk egy etikus
cselekedet megtételére, azzal csökkentjük belülrõl fakadó, saját lelkiismeretükön alapuló
motivációjukat.
Bouckaert (2006b) a következõ lényegi elemeket emeli ki, melyektõl a paradoxon feloldását várja:





A paradoxon nem az altruizmus és az önérdek kibékíthetetlen ellentétébõl, hanem az
etika instrumentális és nem instrumentális használatának alapvetõ különbségébõl adódik.
Nem baj, ha a motiváció nem tisztán etikai, de az lényeges, hogy a külsõ motiváció ne
elõzze meg az etikát.
Az üzleti etikában egyfajta spirituális megközelítést kell alkalmazni, mely konzisztens és
elhivatott etikalitást alapozhat meg, valamint az üzleti koncepció radikalizálását, a
gazdaság társadalmi szerepének definíciós gyökereihez való visszatérést.
Az üzleti etika alapvetõ entitása éppen a spiritualitás fontossága miatt – bármilyen
meglepõ – nem a szervezet, hanem az egyén. A szervezeti, közösségi ugyanis mindig
intézményesül, regulál, és így pont a lényege vész el az alapgondolatnak, a morális
felelõsségnek. 19

Láthatjuk tehát, hogy a CSR koncepció, és szûkebben értelmezve az EU CSR koncepciójának
kritikusai nehezményezik, hogy az üzleti etika alapkoncepciójával ellentétben az instrumentális
motiváció, az „etikusak vagyunk, mert megéri” felfogás túlságosan megerõsödött az 1990-es évek
eleje óta. Ez nem elegendõ az üzleti életben uralkodó opportunista szemlélet megváltoztatásához,
ráadásul az érintettek, a társadalom részérõl gyanakvást és bizalmatlanságot szül, amely teljesen
ellentmond a gazdaságetika jelentõségének, szerepének. Némelyikük a belsõ motivációhoz való
visszatérést, annak hangsúlyozását, a radikálisabbak pedig egyenesen a kapitalista rendszer
megváltoztatását várják az üzleti etikától.
Véleményem szerint ez nem zárja ki, hogy utalva a kezdetekre, a vállalatnak legyen lelkiismerete, csupán azt
hangsúlyozza, hogy egyéni felelõsség nélkül nincs szervezeti felelõsség – amivel természetesen Goodpaster és
Matthews is egyetértene, hiszen õk is az egyéni értelemben vett morális felelõsség tisztázásával vezették be a vállalati
felelõsség fogalmát.
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Az amerikai kritikák
A Corporation címû kultuszmû szerzõje, Joel Bakan, egyenesen „sármos pszichopaták”-nak hívja a
CSR-ral operáló vállalatokat. Õ a mai helyzet kialakulásáért a részvénytársaságokat, azok korlátolt
felelõsségét, jogi személyiségét teszi elsõ helyen felelõssé. A vállalatok ma nem intézményként,
hanem személyként jelennek meg, különösen a fogyasztók elõtt. A reklámokban a vállalat a
barátunk, a szomszédunk, bizonyos esetekben még családtaggá is válik. De milyen személy az,
akinek legfõbb, sõt egyetlen küldetése saját önérdekének elérése? Valós személyeknél ez a
pszichopátia definíciója! (Bakan, idézi Doane, 2005)
A szervezetekben dolgozó emberek természetesen nem pszichopaták, de a szervezet elvárásai miatt
állandó kognitív disszonanciában élnek. Míg otthon szeretõ családapák, a közösség felelõs tagjai,
addig a vállalatnál csak egy célt követhetnek: a vállalat értékének állandó, határtalan növelését20.
Ezt a disszonanciát csökkenti némiképp a CSR, hiszen csökkenti a vállalatvezetõk és alkalmazottak
lelkiismeretfurdalását. De ez csak egy álarc: a fõ cél továbbra is a profittermelés. Minél
elfogadottabb és üdvözöltebb a CSR, annál sármosabbnak látjuk a továbbra is pszichopata
vállalatokat. Ez még veszélyesebbé teszi a vállalatokat, mert az érintettek hajlamosak a látszat után
ítélni, és elaltatják egészséges gyanakvásukat.
„A CSR, mint „új stratégia”, noha túlmutat a puszta marketingen, lényegében mégis az marad.
Felelõsségteljesnek és elszámoltathatónak tünteti fel a részvénytársaságokat, abban bízva, hogy így
utólag legitimálódhat a társadalom felett szerzett hatalmuk” (Bakan, 2005, 37. o.). Habár az
emberbarát arculat egyre inkább az üzleti stratégia része, ez nem jelent fejlõdést, sõt újabb és
mélyebb problémákat szül. A részvénytársaságok törvényi szabályozása olyan, hogy önérdeküket
kell, hogy kövessék, így maga a rendszer a hibás, nem igaz, hogy az elmúlt évtizedek botrányait
csak néhány felelõtlen vállalat, néhány „férges alma” okozta volna. Furcsa paradoxonként ez még a
tulajdonosoknak is rossz lehet, hiszen ha a cég elbukik, õk vesztenek a legtöbbet – a bukásig a többi
érintett jár rosszul. A fennálló gazdasági rendszer tehát, ami csalásra, etikátlanságra ösztönzi a
menedzsereket.
Goodpaster (2007) szerint a gazdaságetika paradoxona az, hogy egyfelõl lényeges, ugyanakkor a
hagyományos üzleti normák szerint illegitim is. Lényeges, hiszen a vállalatok társadalmi és
környezeti hatása felelõsséggel jár, ugyanakkor illegitim, mert túlmegy a neoklasszikus menedzseri
kompetencián. A közgazdaságtan bizalmatlan az etikával szemben, mint ami fatalizmushoz, vagy
inkompetenciához vezethet, ezért inkább kizárja rendszerébõl. Ráadásul az etika a közgazdaságtan
által megragadható fogalmaknál sokkal kevésbé formalizálható, kvantifikálható, sok mindent a
döntéshozó értékítéletére bíz, mely esetrõl-esetre változhat, így legtöbbször nem általánosítható.
(Cramer (2005) szerint a CSR tulajdonképpen állandó keresési folyamat, hiszen nem beszélhetünk
„legjobb útról”, a követendõ magatartás az adott szituációtól függ.) Az üzleti etika feladata
gyengíteni az üzleti élet etikai vakságát, erõsítve az etika figyelembevételét versenykörnyezetben.
Paine (2000) hangsúlyozza, hogy az etika és a profit kapcsolata a „business case”-ben leírtnál
sokkal összetettebb, nagyon függ a társadalmi és intézményi kontextustól. Ahhoz, hogy az etika
valóban kifizetõdõ legyen, szükséges erõs jogi szabályozás, megfelelõ ellenõrzéssel és
kikényszerítéssel, érdeküket érvényesítõ érintettek, szociális kohézió, a szabadságjogok általános
tisztelete, sajtószabadság, objektív média, az információ gyors és szabad áramlása. Szintén fontos
tényezõ, hogy létezik-e versenytárs, helyettesítõ termék, vagy akkor is kénytelenek vagyunk az
adott vállalat termékét fogyasztani, ha tudjuk róla, hogy felelõtlenül viselkedik.
Ha ilyen a társadalmi és szervezeti struktúra és kultúra, akkor az etika valóban kifizetõdõ. Az is
naivitás tehát, ha azt hisszük, az etika minden esetben kifizetõdõ, de az is, ha nem hisszük, hogy
alakíthatók úgy a körülmények, hogy egyre kifizetõdõbb legyen. Ezeknek a körülményeknek a
létrehozása és fenntartása nehéz és soha véget nem érõ feladat, a legjobb, amit elérhetünk, egy
tökéletlen és átmeneti egyensúlyi állapot, amit befolyásolhatnak külsõ tényezõk, de belülrõl is
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bomlásnak indulhat. Egyszerûen azért, mert a megnövekedett bizalom, amely a rendszer
optimalizációjához elengedhetetlen, megnöveli a kísértést a csalásra, az egyensúly felborítására.
Azért veszélyes univerzális igazságként hangsúlyozni, hogy az etika kifizetõdõ, mert ezzel
elaltatjuk saját gyanakvásunkat, és elfelejtjük kialakítani és kikényszeríteni a szükséges feltételeket.
Az állítás ugyanis feltételesen, lokálisan és idõlegesen igaz. Még mélyebben, ha a
közgazdaságtannal, a profittal támasztjuk alá az etika érvényességét, azzal igazából aláássuk,
leértékeljük, hiszen megszûnik független döntési kritérium lenni, a profitszerzés eszköze lesz. Az
etika a CSR-ral a felszínen nyert, de valójában degradálódott, elveszti jelentõségét, hiszen
legitimációs forrásaként nem önmagát, hanem a gazdasági hasznot nevezzük meg.
Ha azért kell etikusnak lenni, mert az kifizetõdõ, akkor abból következik, hogy amennyiben nem
kifizetõdõ, az etika elfelejthetõ. Pedig épp akkor lenne legnagyobb szükségünk az etikára, ha
gazdasági és társadalmi problémáktól szenvedünk. A közgazdaságtan és az etika kapcsolata nem
felfedezendõ terület, hiszen rajtunk múlik, hogyan alakítjuk a feltételeket, hogy milyen és mennyire
erõs lesz ez a kapcsolat. El kell döntenünk, hogyan akarunk élni, és el kell fogadnunk, hogy ebben
az üzlet és az etika is fontos, ráadásul egyik sem redukálható a másikra.21
Kritikák – összefoglalás
A kritikák rövid összefoglalása tehát a következõ: mivel a vállalatok többsége instrumentálisan
használja a CSR eszközöket, a vállalati felelõsség elveszti eredeti jelentését és jelentõségét,
valamint esélyét arra, hogy valóban hozzájáruljon a globális problémák megoldásához, a
fenntarthatóság eléréséhez. Ráadásul elaltatja a társadalom esetleges gyanakvását a vállalatokkal
szemben, ezzel még az eddiginél is szélesebb utat enged a mások kárára való önérdekkövetésnek. A
gazdaságetikának nem azt kell hangsúlyoznia, miért jó, sokkal inkább, hogy miért kell felelõsnek
lenni.
CSR Magyarországon – az UNDP 2007-es kutatásának eredményei
A kutatás célja, metodológia
A 2007 tavaszán lefolytatott, UNDP által megrendelt és finanszírozott kutatás célja az volt, hogy
Magyarországon feltérképezzük a CSR-ral kapcsolatos fõbb szereplõket és tevékenységeiket, illetve
a fõ hatóerõket és akadályokat a témával kapcsolatban. Reméltük, hogy a projekt felgyorsítja a CSR
– nem csak az eszközök, hanem a valós elkötelezettség - gyakorlati elterjedését Magyarországon,
minthogy a CSR az EU álláspontja szerint a harmonizáció, a versenyképesség és a szociális kohézió
elérésének eszköze. Megpróbáltuk megkeresni azokat a pontokat is, ahol a gazdasági szereplõk,
illetve az állam tanácsra, segítségre szorulnak. Az interjúk és az egész kutatás pozitív
mellékhatásának tekinthetjük, hogy alkalmat adtak a jó példák és tapasztalatok cseréjére, a
figyelemfelhívásra, illetve a magyar érintettek támogatására.
A CSR helyzetének magyarországi feltérképezése érdekében összegyûjtöttem az elmúlt két év
kutatási jelentéseit, konferencia elõadásait, a témában aktív civil szervezeteknél számon tartott
információkat, a kapcsolódó jogszabályokat, és vállalati CSR-anyagokat. Ezekbõl megpróbáltam
felvázolni a CSR fejlõdésének magyarországi történetét. Saját interjúink keretében 40 vállalat
(közülük 9 “követendõ példa”) és 15 kormányzati és civil szervezet képviselõjét kérdeztük meg. A
példaértékû vállalatok szakértõi mintavétellel kerültek kiválasztásra, eddigi kiemelkedõ CSR
tevékenységük alapján, míg a többi 31 vállalatot véletlenszerûen választottuk, figyelembe véve a
magyar gazdaság regionális és szektorális adottságait. Igyekeztünk a téma szempontjából
legmeghatározóbb non-profit szervezeteket is megkeresni és véleményüket kikérni.
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Az interjúk kérdései 6 kategóriában hangzottak el az AccountAbility Rating 6 dimenziója alapján,
melyek: a stratégia, az érintettek irányába való nyitottság, a felelõs vállalatirányítás, a teljesítményértékelés, a nyilvánosságra hozatal és a minõsítés. Minden kategóriát 3 fokozatú skálán értékeltünk:
„példaértékû”, „folyamatban van” és „nem jelentõs”. Rákérdeztünk arra is, hogy az adott vállalat
használ-e a CSR-ral kapcsolatos nemzetközi sztenderdeket és iránymutatásokat. Az interjúkat
szóban folytattuk le22, lehetõleg a vállalat, illetve a szervezet egyik felsõvezetõjével, illetve adott
esetben a CSR vezetõvel.
A kutatás eredményei
CSR stratégia
A CSR általában szerepel valamilyen mértékben az üzleti stratégiában, de többnyire nem
találkoztunk kifejezett, speciális CSR stratégiával (tehát a Matten és Moon (2007) által “implicit”
CSR-nak nevezett jelenséggel van dolgunk). A stratégia területén a vállalatok 26%-át találtuk
példaértékûnek. Csak néhány vállalat állította, hogy létezik elkülönített CSR költségvetése, de
egyikük sem árulta el annak pontos összegét. A multinacionális vállalatok CSR stratégiája
kidolgozottabb, mivel õk több erõforrással rendelkeznek, és méretüknél fogva nagyobb szükségük
van a folyamatok nagyobb mértékû szabályozottságára, célok és stratégia megfogalmazására. A
KKV-k általában nem fogalmaznak meg CSR stratégiát, de ez nem jelenti a CSR tevékenység teljes
hiányát.
Érintett párbeszéd
A gazdasági szereplõk fontosnak tartják az érintetteket, így az irányukban való elkötelezettség
viszonylag magas szintûnek tekinthetõ. „Az érintetteknek köszönhetõen létezünk, így igényeik
kielégítése számunkra létkérdés.” – mondta egy szolgáltató cég vezetõje.
Érintett párbeszédet ennek ellenére nem sok vállalat folytat - habár az esetek többségében (52%)
állítható, hogy “folyamatban van”, az eszköz tehát terjed. Legtöbben a konferenciákat és a
fogyasztói megelégedettséget mérõ felméréseket említik, mint a párbeszéd megvalósulását, csak a
Vodafone Magyarország Zrt. tervez speciális rendszert a párbeszéd menedzselésére. A vállalatok és
a civil szervezetek egyetértenek abban, hogy az érintettekkel való párbeszéd nem jellemzõ
Magyarországon, senki sem akarja megszervezni és mérni azt, a konkrét együttmûködések
többnyire személyes kapcsolatokon alapulnak. A válaszadók nem tudtak igazán jó példát hozni a
valóságban megvalósult párbeszédre.
Felelõs vállalatirányítás és teljesítmény menedzsment
A felelõs vállalatirányításra alig találtunk jó példát, mindössze az esetek 10%-ában. A CSR-t
többnyire a HR vagy PR ügyekkel együtt kezelik, CSR vezetõi poszt csupán pár vállalatnál létezik.
Általában a legfõbb vezetõ az, aki elkötelezettséget érez a CSR iránt, de a CSR csak ritkán jelenik
meg a vállalati struktúrában. Ugyanez igaz a teljesítmény menedzsmentre is: minthogy a CSR
személyes kapcsolatokra épül és ad hoc jellegû, sokszor egyáltalán nem mérik annak hatását. Csak a
multinacionális vállalatok leányvállalatai vették már át anyavállalataik felelõs vállalatirányítási
módszereit és teljesítmény indikátorait. Csak a vállalatok 3%-át nevezhetjük példaértékûnek a
teljesítmény menedzsmentben.
Ez persze nem jelent feltétlenül rosszat, sõt néhány esetben épp a valódi felelõsségvállalást jelzi.
„Nincs szükségünk ilyen vállalatirányítási rendszerre, mert a CSR minden alkalmazott, elsõsorban a
menedzserek feladata. Nem gondolom, hogy hasznos lenne pozícióhoz rendelni – ez azt jelentené,
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hogy egyesek felelõsek a vállalat felelõs viselkedésért, mások pedig nem. De a helyzet nem így áll.
Vállalatunk azt szeretné elérni, hogy a CSR minden alkalmazottra és résztvevõre érvényes legyen.”
– mondta egy szolgáltató cég vezetõje. Egyik telekommunikációs cégünk kommunikációs vezetõje
pedig így fogalmazott: „Nem tudjuk mérni, ami pénzben nem mérhetõ. Sõt nem is éri meg
kidolgozni mérési szabványokat – ennek több költsége, mint haszna lenne. Mi nem eszközként
tekintünk a CSR-ra, mi csak mûveljük azt.”
Nyilvánosságra hozatal és külsõ minõsítés
A 40 vizsgált vállalat közül 14 adott már ki CSR, környezeti vagy fenntarthatósági jelentést (ebbe
beletartoznak azok is, akik az anyavállalat számára szolgáltatnak adatokat a globális jelentéshez,
ezekben az esetekben általában nem készül speciális magyar vagy regionális jelentés). Sajnálatos
módon csak a jelentések 12%-a érhetõ el magyar nyelven. A külsõ minõsítõ szervezetek
szolgáltatásait csak néhányan használják, a megkérdezettek 74%-a nem is tervezi, hogy a jövõben
igénybe venné ezeket. A KÖVET egy érintett fórum segítségével értékeli az elkészült környezeti
jelentéseket, erre eddig 4 cég kérte fel õket. Habár a GRI jelentési iránymutatását 2005-ben
magyarra fordították, még csak összesen 6 vállalat használja azt hazánkban. „A vállalat
fenntarthatósági jelentése érett és jól kidolgozott, a nemzetközi irányelvek használata nem tenné
értékesebbé” – hallottuk egy válaszadótól.
Az. 1. sz. ábra a CSR 6 dimenziójának elterjedtségét mutatja a vizsgált 31 vállalat körében (a
példaértékû vállalatok torzítanák az eredményeket, így õket kihagytuk):

1. sz. ábra: CSR elkötelezettség
A nemzetközi szabványok használata
A nemzetközi szabványok még nem igazán terjedtek el Magyarországon. Az ISO 9001 és 14001
minõsítés azért gyakoribb, mint az EMAS vagy az SA8000. Míg ISO 14001-es minõsítéssel
majdnem 1200 vállalat rendelkezik (www.kovet.hu), addig az EMAS-ban még csak 16-an
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regisztráltak (http://emas.kvvm.hu/company.php?l=), SA8000-es minõsítése pedig csak egyetlen
vállalatnak van. A kisebb cégek és az állami tulajdonú vállalatok túl drágának tartják a minõsítések
megszerzését és fenntartását, ráadásul a magyar piac szereplõit nem igazán érdekli a minõsítés
megléte vagy hiánya. „Senki sem azért fog bejönni az üzleteinkbe és fogja megvásárolni a
termékeinket, mert azt hallotta, hogy mi társadalmilag felelõsen viselkedünk.”- hangzott el az egyik
interjú során.
Néhány vállalat megszerezte a minõsítést és használja is annak alapelveit mindennapos mûködése
során, de nem tartják fent a minõsítést magát a súlyos fenntartási költségek miatt. A válaszadók
véleménye szerint sem a fogyasztók, sem a vállalatok nem bíznak a külsõ minõsítésben. Egyikük
ezt mondta: „Nem azt állítom, hogy a nemzetközi sztenderdek mindegyike szemfényvesztés, de
olyan kipipálás-szerûek, valakinek jó pénz, az egész minõsítés-üzlet ilyen. Én azt gondolom, hogy a
társadalmi felelõsséget nem lehet ilyen kipipálós módon ellenõrizni.”
A legtöbb válaszadó nem is ismeri a minõsítõ cégeket és szolgáltatásaikat. Azok viszont, akiknek
külföldi partnereik vannak – ezek többnyire beszállító cégek – rá vannak kényszerítve a sztenderdek
használatára. Mivel az õ számuk növekvõ, a jövõben a sztenderdek nagyobb elterjedése várható.
A 2. sz. ábrán a nemzetközi sztenderdek használati arányait mutatom be:

2. sz. ábra: Nemzetközi sztenderdek
A tulajdonosi szerkezet, a vállalatméret és a szektor hatása
Ahogy már említettem, a nagyobb és a külföldi eredetû cégek inkább használják a CSR eszközöket
és adakoznak különbözõ társadalmi célokra. A szektorokat nézve talán a szolgáltató vállalatok a
legaktívabbak a témában. Az õ árrésük nagyobb – ráadásul általában multinacionális
leányvállalatokról van szó – így nagyobb lehetõségük van a CSR-ral való foglalkozásra. Igazából
persze a profit növelési motivációjuk is jelentõsebb, mivel termékeik általában nem egyediek, az
adott cég kiválasztása a versenytársak közül legtöbbször szimpátián alapszik.
Ugyanakkor a pénzügyi szektor meglehetõsen passzív, sem akarata, sem kényszere nincs a
társadalmi felelõsség vállalására. Egyetlen igazán rossz példa volt a CSR használatára, amit több
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megkérdezett is említett: egy pénzügyi szoláltató cég (aki egyébként tagja a Hungarian Business
Leaders Forum-nak), aki 400% feletti kamaton kínál fogyasztási hiteleket. Válaszadóink úgy
gondolták, hogy az ilyen uzsora jellegû kamat semmiképpen sem jelzi a tiszteletet az érintettek
iránt, ez a cég mégis felelõs vállalatként próbálja feltüntetni magát. A válaszadást leginkább a
vegyiparban mûködõ cégek képviselõi tagadták meg.
Az 1990-es évek közepétõl a multinacionális vállalatok álltak a CSR mozgalom élére, õk vezetik a
CSR fejlõdését, nem az érintettek, akik sokszor bizalmatlanok, sõt érdektelenek a téma iránt.
Néhány általunk megkérdezett non-profit szervezet és vállalatvezetõ realista felfogása szerint a
CSR-t a nagyvállalatok még mindig PR eszközként kezelik úgy Magyarországon, mint más
országokban. A szponzoráció és a hasonló tevékenységek gyakoriak, de a CSR még mindig nem
integrált része az üzleti stratégiának. A valódi elkötelezettség nélküli CSR kommunikációja már így
is túl divatossá vált. A legtöbb esetben a CSR tevékenység kommunikációja fontosabb, mint a
tevékenység maga – és ez a CSR költségvetéseken is látszik.
A non-profitok képviselõi hangsúlyozták, hogy mivel a CSR gondolat terjesztését Magyarországon
a vállalatok vezetik – nem úgy, mint nyugaton, ahol a fogyasztók álltak a mozgalom élére – ezért a
PR vonatkozások láthatóan túl nagy szerephez jutottak. Kevés kivételtõl eltekintve a CSR
konferenciákon a vállalatok képviselõi PR és marketing munkát végeznek, ahelyett hogy valódi
elkötelezettségrõl vagy a CSR eszközök implementációjáról lenne szó. Ezért az elõadások többnyire
a CSR alapjairól szólnak, a mélyreható diskurzus ritka – tisztelet a kivételnek.
Az etika mint versenyelõny – a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központjának
kutatása
A 2007-es kutatás során több tévhitre, hibára ráakadtam, ráakadtunk a CSR-ral, különösen annak
magyarországi megvalósulásával kapcsolatban. Még több probléma, de megoldási javaslat is merült
fel a kutatás utóélete során, melyben az UNDP vezetésével a témában vezetõ magyar szakemberek
dolgoztak ki stratégiai javaslatot a magyar kormány számára. Látható, hogy a CSR eszközök
instrumentális használata - ráadásul az érintettek közönyével párosulva – nem okozhat radikális
változást sem a gazdasági, sem a környezeti, sem a társadalmi fejlõdésben.
A civilek, a kormány és a vállalatok egymásra mutogatnak felelõst keresve, bár szerencsére
léteznek olyan civil szervezetek, mint a KÖVET, vagy a Tudatos Vásárlók Egyesülete, akik
felvállalják a fõárammal való szembehaladás nehéz feladatát.
És léteznek elkötelezett vállalatok, vállalkozók is, akik felismerték felelõsségüket a dolgok
folyásáért. A másodikként ismertetett kutatás – mely a GVH megbízásából készül 2008-ban –
belõlük mutat be néhányat, valamint azt, hogy a nagyon kemény versenyhelyzetben is lehetséges,
sõt gyümölcsözõ valóban felelõsen, etikusan, értékvezérelten vezetni vállalkozásokat.
A kutatás metodológiája, hipotézisek
A kutatás során mintegy 30 vállalat vezetõjével készítettünk mélyinterjút. A vállalatokat az elmúlt
évek során megszerzett tapasztalataink, szakértõi tudásunk alapján választottuk ki. (Természetesen
lehetetlen lett volna összeírni az összes értékvezérelt vállalat listáját, majd véletlenszerûen
választani belõlük.) A mélyinterjúk eredményeire és egyéb anyagokra alapozva a vállalatokról
esettanulmányokat készítünk, de összefoglaló eredményeket is fogunk prezentálni a hipotézisek
alátámasztására. A jelenleg közölt eredmények még nem véglegesek, így csak felsorolás szintjén
említem a megkérdezett értékvezérelt vállalkozások néhány közös jellemzõjét, a kutatás
legfontosabb megállapításait. Ezeket az ifj. Dr. Béres Józseffel (Béres Gyógyszergyár Zrt),
Rozsovits Péterrel (Ostorházi Bevonattechnikai Kft) és Héjj Tiborral (Proactive Management
Cluster) készített interjúkból vett idézetekkel támasztom alá.
A kutatás második részeként a Tudatos Vásárlók Egyesületével együttmûködve, fogyasztói
megkérdezéseket fogunk folytatni. Arra vagyunk kíváncsiak, történt-e elmozdulás, javulás a
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fogyasztók tudatosságában az elmúlt években: jobban értékelik-e, jutalmazzák-e vásárlásaikkal a
felelõsen viselkedõ vállalatokat.
A kérdések a vállalat etikájára, és annak a versenyhelyzettel való összefüggéseire vonatkoznak.
Hipotéziseink Frank (2004) alapján a következõk:
H0: A valódi elkötelezettség, értékvezéreltség versenyelõnyt jelent a vállalat számára, hiszen:
H1:csökkennek a menedzserek opportunista törekvései, így csökkennek az ellentétek a
menedzserek és a tulajdonosok érdekei között, a konfliktusok kezelhetõbbé válnak;
H2:az elhivatott alkalmazottak munkateljesítménye javul, akár még a piacon átlagosan
elérhetõnél kevesebb fizetésért is hajlandóak a vállalatnak dolgozni;
H3:a potenciális alkalmazottak és menedzserek vonzóbbnak találják a céget;
H4:a fogyasztók hûségesebbek, lojálisabbak lesznek a céghez és annak termékeihez;
H5:nõ a bizalom, csökkennek a tranzakciós költségek, összességében javul a viszony a
beszállítókkal és szerzõdéses partnerekkel.
A kutatás elõzetes eredményei
Az értékvezérelt vállalatvezetés az alternatív ökonómia elveinek gyakorlati megvalósítása a
fennálló rendszer forradalmi, radikális megváltoztatása nélkül, ahol a vállalatok, mint a változás
vezetõi jelennek meg a társadalmi és környezeti állapot inkrementális, lépésrõl-lépésre történõ
javítása, mint végsõ cél érdekében.
Az értékvezérelt vállalatvezetés „módszertanilag is jelentõsen eltér a gazdálkodástanban jelenleg
általánosan elfogadott és alkalmazott gondolkodási sablonoktól, modellektõl.” (Angyal, 2005, 3. o.)
Ha a potenciális versenyelõnyt vizsgáljuk, fontos kérdés az érték, a hozam definíciója, felfogása.
Míg a hagyományos gazdálkodástan csak a pénzben mérhetõ, gazdasági értéket veszi számításba, ez
a szemlélet elismeri, hogy léteznek olyan közvetlenül nem mérhetõ, minõségi tulajdonságok is,
melyek mérhetetlenségük ellenére értékelhetõek, és szerepet is játszanak a vállalat értékében
(Angyal, 2005).
Az értékvezérelt vállalkozók közös jellemzõje, hogy nem közgazdasági kalkulus, de erkölcsi
választás alapján döntik el, hogy nem csak üzleti sikerért, de az érintettek jól-létéért is fognak
dolgozni. Ezért vállalkozói tevékenységük során meghatározó identitásuk, a vállalat igazán addig
tudja megõrizni igazi arcát, amíg tulajdonosi kontrollját az alapítók vagy leszármazottaik
gyakorolják.
„Mi az, ami még számít? Az, hogy sikereinket milyen célok érdekében, és milyen módon érjük el.
A Béres Csoport vállalatait nem pusztán a közös tulajdonos köti össze, hanem az is, hogy
mindegyik társadalmilag hasznos, értékes tevékenységet folytat. Akármelyik vállalatunkról legyen
is szó, a munkánk során közös alapot jelent mindaz, amit mi Béres értékeknek tartunk.” (ifj. Dr.
Béres József, Etikai kódex, 5. old.)
A profit termelése így fontos, de nem önmagában vett célként, hanem a vállalat tisztes továbbélése,
társadalmi szerepének fenntartása eszközeként. „A vállalat csak eszköz. Fel lehet használni az élet
minõségének javítása vagy a vállalat szûken értelmezett önérdeke, a haszonmaximalizálás
érdekében” (Cohen-Greenfield in Pataki-Radácsi, 2000, 162. o.). Ez általában a vállalat alapításától
jellemzõ, így az értékvezéreltség a tevékenység alapja23, nem késõbb rakódik rá vagy hozzá, mint a
CSR esetében – a vállalat nem csak jótékonykodik, hanem napi cselekvésébe építi be a társadalom
számára hasznos cselekedeteket. Ez az, ami az értékvezérelt vállalatok legfontosabb
megkülönböztetõ sajátossága. Ezek a vállalkozók tevékenységünkkel részt kívánnak venni a
biztonságos, szép és hosszú élettartamú környezet megvalósításában.
23

O’Toole (in Pataki-Radácsi, 2000) szerint valójában maguk az értékek ezen vállalatok legfontosabb termékei
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Egy ilyen rendszerben elkerülhetõ a Goodpaster (2007) féle teleopátia, hiszen a vállalkozó nem
egyetlen célért, de több és mélyebb célok között egyensúlyozva, mindenki számára elfogadható
megoldásokért fáradozik. Héjj Tibor számára fontos volt, hogy ne kelljen tovább „kettõsségben”
élnie, ami mind a szocializmus alatt, mind a multinacionális cégeknél „kötelezõ volt”. Ma már
megengedheti magának, hogy függetlenül attól, hogy épp mit csinál, ugyanaz az ember lehessen.
Úgy érzi, ez kevés embernek adatik meg, pedig kifejezetten nehéz mindig más szerepet játszani. Az
emberek nem szeretik a munkájukat, azt, hogy meg van kötve a kezük, hogy tisztességtelen
dolgokban kell részt venniük, mégsem tudnak kiszállni a mókuskerékbõl. Ráadásul ha az ember túl
sokáig játszik egy szerepet, annak ráolvad a maszk az arcára, egy pusztán profitorientált üzletember
magánéletében túl nagy elvárásokat támaszt maga és az õt körülvevõk iránt és tönkreteszi
kapcsolatait. Így végsõ soron a több pénz végül még boldogtalanabbá is tehet. Ilyenkor az üzleti
sikerre való motiváció pótcselekvésként még inkább megerõsödik, hiszen más már nem maradt az
illetõ életében.
Ezzel szemben az üzleti tisztesség jó hatással van az ember mentális és fizikális egészségére, és
emberi kapcsolataira is. Ez azért is fontos, mert a mai világban a nevelésnek, a kiegyensúlyozott,
boldog életre való képesség megtanulásának színtere a család, a hivatalos oktatás sajnos nem ad
teret ennek. Azért próbálkozások vannak, õ pl. különbözõ egyetemeken, konferenciákon beszél
errõl a fiataloknak – úgy gondolja, õ hiteles lehet a szemükben, hiszen egyfelõl õ ezért nem kap
pénzt, másfelõl üzletemberként ilyen szemléletet követve is sokat elért.
„Az értékorientáltság egyfelõl kulturális kérdés, de ugyanígy antropológiai, sõt teológiai kérdés is.
Tudományosan bizonyított tény, hogy a pénz egy bizonyos szint fölött nem teszi boldogabbá az
embereket, márpedig az ember fõ sajátossága a boldogságra való törekvés. A kérdés számomra nem
úgy merül fel, hogy miért léteznek értékvezérelt vállalkozók és vállalkozások, hanem úgy, hogy
miért nem akar mindenki ilyen lenni, aki megengedhetné magának. Úgy érzem, a nyugati
kultúrában ezek az emberek „lefojtják” magukat, egy láthatatlan kényszer által. Ennek a mélyén a
kockázatkerülés, a stabilitásra való törekvés áll, hiszen sokkal könnyebb üzletileg sikeresnek lenni,
mint tudatos, boldog, teljes életet élni.” (interjú Héjj Tiborral, 2008)
Az értékvezéreltek elkötelezettsége egyfelõl abból fakad, hogy felismerték, a vállalatnak hatása, így
felelõssége van mások felé, másfelõl abból, hogy nem is tudnának elképzelni másfajta mûködést:
mivel a vállalat a társadalomban, a társadalomnak köszönhetõen létezik, természetes, hogy
megpróbál részt venni a társadalom problémáinak megoldásában. „A teremtés könyvében Isten azt
a parancsot adta az embernek, hogy uralkodjon a földön. Ez felelõs fennhatóságot jelent! A
pusztításra a sáska teremtetett és nem az ember. A sáskának ilyen a természete, de az ember észt
kapott a teremtõtõl és szabadságot. Ehhez pedig komoly felelõsség is társul. Bizonyára sokan
ismerik a dakota mondást – és ez most tényleg az – “A földet nem õseinktõl örököltük, hanem
unokáinktól vettük kölcsön”. Ez a néhány gondolat nyújtson segítséget, amikor megindokoljuk
tetteinket, akár a bevonatkészítést is.” (Ostorházi, 2006) A racionalitás és a respektus mellett fontos
a Frank (2004) által oly fontosnak tartott érzelmi elkötelezettség is, mely meghatározza a
vállalkozás alapját képezõ értékeket. „Nekem ez az utam. Nekem ez a hobbim, ez a küldetésem, ez
a kísérletem, ez az életem. Biztos vagyok benne, hogy ha én elkezdeném a másik utat, az nem is
mûködne, nekem nincs más utam – lehet, hogy ez le is von a cselekedeteim értékébõl…” (interjú
Héjj Tiborral, 2008)
A környezet, mint érintett szerepét döntéseik során meghatározza a mélyökológiai hozzáállás, a
fogyasztókat partnernek tekintik, és még nevelésüktõl sem riadnak vissza (felvilágosítás egészséges
életmódról, környezeti és társadalmi problémákról), ugyanez jellemzõ a többi üzleti partnerrel való
bánásmódra is. A kapcsolatok viszonosságon alapulnak, a partnerek „szeretik azt az érzést, amit a
velünk való üzleti kapcsolat kelt bennük” (Cohen-Greenfield is Pataki-Radácsi, 2000, 158. o.), ez
képezi a hosszútávú, bizalmas kapcsolatok, a kölcsönösen gyümölcsözõ megoldások alapját, és a
vállalat és érintettjei egymást erõsítõ erkölcsi fejlõdését. Ezt a tovagyûrûzõ és kétirányú hatást írja
le Chappell (in Pataki-Radácsi, 2000, 198. o.) úgy, hogy „a jóság jóságot szül”.
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A „vállalkozó” és a „vállalat” fogalmak esetükben sokszor egybefolynak, hiszen a vállalkozó
személyes értékvállalásai határozzák meg a vállalat értékeit, küldetését. Ez néha feszültséget okoz
az alkalmazottaknál, hiszen a megvalósítás szempontjából elengedhetetlen, hogy az alkalmazottak
is azonosuljanak a vallott és követett értékekkel. Ahogy már említettem, hosszútávon az egyéni
etika meghatározza a szervezetit, és ugyanez a hatás visszafelé is érvényes, így a kezdeti vezetõi
értékmeghatározás után fontos a vállalati etika szerves, minden alkalmazott bevonásával történõ
továbbfejlesztése, továbbfejlõdése. „A minõségi munkavégzéshez nem elegendõ „humán
erõforrást” alkalmazni. Ahhoz “munkatársak” kellenek, akik elkötelezettek, és igényesek a
munkájukra.” (Ostorházi, 2006)
Mégis, a vállalkozás bázisa a vállalkozó személye és bátorsága, hogy nem csak a fennálló gazdasági
gyakorlati gondolkodással, de a közgazdaság tudományának fõ állításaival is mer szembe menni.
„A tudomány fõ áramának ellenállni … az erkölcsi állhatatosság legmélyebb tartalékait követeli
meg” (O’Toole in Pataki-Radácsi, 2000, 50. o.) Az értékvezérelt vállalkozók a legtöbbször
karizmatikus vezetõk, akik saját példájukkal inspirálják, motiválják az alkalmazottakat, bátorítják a
kreativitást és az önálló kezdeményezéseket. Az értékvezérelt vállalkozónak „arca” van,
hangsúlyozta ifj. Dr. Béres József az interjú (2008) során, tehát nem bújhat el, mindig vállalnia kell
a felelõsséget. Ez a kisvállalkozásoknak természetes sajátossága, de egy nagyobb cég esetében
erkölcsi választás kérdése, hogy így mûködik-e. Egy családi cégnél nagyobb a mozgástér arra, hogy
bizonyos üzletileg hasznos, de amúgy káros beruházásokat ne tegyenek meg, vagy hogy társadalmi
felelõsségvállalásban túlmenjenek az átlagosan elvárt szinten, pl. a Béres Egészség Hungaricum
program üzletileg nem igazán éri meg, hiszen, ha egészségesebbek az emberek, akkor kevesebb
gyógyszert vesznek. De a cégnek, a családnak arca van, és alapvetõ és alapos felelõsséget éreznek a
magyar lakosságért. Elsõdleges céljuk nem a gyógyítás, hanem egy egészséges társadalom
kialakítása.
A vállalkozó több rétegû motiváltsága eredményezi, hogy a vállalat is több dimenzióban méri
sikerességét. Újra felfedezték tehát a vállalkozás szó igazi gyökerét: „Az üzlet fõ célja az
értékteremtés”. (Cohen-Warwick, 2006, xvii. o.) Ebbe beletartozik az üzleti siker is, de az magában
korántsem biztosít büszkeséget, elégedettséget, önkifejezési lehetõséget. „Üzleti sikereinkre méltán
lehetünk büszkék, mint ahogy arra is, hogy megõriztük és ápoltuk azt az erkölcsi örökséget, melyet
egyik alapítónk hagyományozott ránk.” (interjú ifj. Dr. Béres Józseffel, 2008)
Természetesen az értékvezérelt vállalatoknak is sok fajtája létezhet (Cohen-Warwick, 2006, xix. o.).
Vannak, akik az alaptevékenységre helyezik a hangsúlyt, és olyan termékeket állítanak elõ,
szolgáltatásokat nyújtanak, melyek elõsegítik az életminõség javulását (kutatásunkból példa erre a
Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft, a Béres Gyógyszergyár Zrt vagy a Retextil Kft). Mások a nem
kifejezetten kedvezõ (de kifejezetten nem ártó!) termékek és szolgáltatások értékesítésébõl
származó profit jelentõs részét fordítják társadalmi vagy környezeti célokra (például a Proactive
Management Cluster tagjai). A többiek az igazán felelõs üzleti gyakorlatukkal vívják ki a
fogyasztók, partnerek megbecsülését (ilyen az Ostorházi Bevonattechnikai Kft). Ezek a halmazok
nem átfedésmentesek, sõt jellemzõen az egyik kritérium szerint értékvezérelt vállalat a másik két
tulajdonságban is az élenjárók közé tartozik.
Versenyelõny-e tehát az etika? Általánosságban megállapítható, hogy a megkérdezett
magyarországi értékvezéreltek szerint igen, persze nem minden esetben és nem mindig látványosan,
de általában és hosszabb távon elõnyt jelent. „Az etikusság célja nem a profitnövelés volt, és nem is
hiszem, hogy így sokkal többet keresnénk, mint ha a mainstream gondolkodás szerint mûködnénk,
de ha komplexen figyeljük, hogy milyen jól élünk és milyen jól érezzük magunkat azokhoz képest,
akik ezt nem így csinálják, akkor mindenképpen megéri értékvezérelten dolgozni.” (interjú Héjj
Tiborral, 2008) A fordított hatás erõsebb: aki nagyon etikátlan, az hamar tönkremegy, hiszen a
piacon kölcsönös függések vannak.
Mint hangsúlyoztam, a válasz nagyban függ az érték, a versenyelõny definíciójától is. Héjj Tibor
például kíváncsi is volt, hogy a nagyon kemény tanácsadási szegmensben meg lehet-e élni, lehet-e
vonzónak lenni értékelvû hozzáállással. A válasz azon múlik, hogy csak egy dimenzióban
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értékeljük-e a teljesítményt, vagy tágabban értelmezzük a résztvevõk jól-létét, és fontosnak tartjuk-e
többek között az emberi kapcsolatok minõségét. Ha több dimenzióban értékelünk, „ez így éri meg”.
De figyelmeztet, aki abban bízik, hogy ez nem jár pénzügyi áldozatokkal, mert pl. csökkennek a
tranzakciós költségek vagy elkötelezettebbek lesznek a vevõk, az el fog bukni (pl. a Body Shopot
vagy a Ben & Jerry’s-t említi).
Értékvezéreltnek lenni az üzletben anyagilag nem mindig éri meg, de összességében véve megéri a
tulajdonosnak, az alkalmazottaknak, a környezetnek és a társadalomnak is. Ehhez szükség van
olyan emberekre, akik megengedhetik maguknak ezt a fajta nagyvonalúságot, és nem akarnak
beállni a pusztán anyagi javakat kergetõk sorába, hanem egyéb motivációikat, emberségüket is meg
szeretnék élni.
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A VÁLASZ CSR, DE MI A KÉRDÉS?
DR. HENKEY ISTVÁN – KORONCZI ADRIENN MBA
docens, egyetemi MBA oktató (MÜTF-SZTE GTK) – Ph.D. hallgató (PTE-KTK-GDI)
I. A CSR gondolati háttere
A vállalatok társadalmi felelõsségvállalásáról nagyon gazdag irodalom alakult ki az
elmúlt években, bemutatva a szemlélet kialakulásának hátterét, hangsúlyozva annak fokozódó
szükségességét és számtalan egyre bõvülõ tartalmat adva a fogalomnak. Világszerte növekvõ
számú vállalat tudatosan építi be tevékenységébe és mára láthatóan egyre többen igyekeznek
stratégiai elemmé rendelni azt, célként megfogalmazva többek között tevékenységük
társadalmi és környezeti hatásainak javítását. A vállalatok mellett az egyes nemzetállamok is
megfogalmazzák elvárásaikat mind a nemzeti, mind a betelepülõ vállalkozásokkal szemben,
korlátot, keretet és iránymutatást adva mindezzel azok mûködési feltételeinek. Az egyre
nagyobb számú hazai civil kezdeményezés mellett, hazánkban is szükséges lesz mihamarabb
elkészülnie a nemzeti fenntartható fejlõdési stratégiánknak, benne megfogalmazva a mûködõ
szervezetek társadalmi felelõsségvállalásával ( Corporate Social Responsibility- továbbiakban
CSR) kapcsolatos elvárásokat.
A legutóbbi világszerte kialakult vállalati botrányok árnyékában is egyre több szó esik
a vállalatok társadalmi felelõsségvállalásáról. A mérések igyekeznek a környezet megóvásától
a munkavállalókkal szemben tanúsított bánásmódon át a karitatív tevékenységig sokrétûen
vizsgálni a vállalati teljesítményt. A vállalatok társadalmi felelõsségvállalásával két lényeges
probléma megoldása is célként fogalmazódik meg. Mindenekelõtt segítséget nyújthatnak a
vállalatok felsõ vezetõi, az igazgatótanács illetve az egyéb érdekelt felek számára betekintést
nyújtva a mûködési folyamatok és a vagyon hosszú távú értékképzõ építésébe. Mindemellett,
ezen mutatószámok segítségével lehetõvé válik, hogy a vállalatok társadalmi
felelõsségvállalásáról képet alkossanak mind a fogyasztók, a különbözõ közösségek, a
szabályozók illetve az alkalmazottak egyaránt.(Chatterji, Levine,2006)
Tanulmányunkban a mérés sajátos jellemzõit és lehetõségeit, azok fõbb
megközelítésmódját mutatjuk be, a mérési módszerek két nagy csoportját érintve.
Körvonalazzuk a mérési lehetõségek sokrétûségét és a felmerülõ sajátos problémákat, többek
között: megbízhatóság, összehasonlíthatóság, és az érvényesség-alkalmazhatóság területén,
amelyek áthatják a jelenleg alkalmazott mérési módszereket. Következtetésképpen
felvázolunk néhány gyakorlati javaslatot, amelyek a vezetõk segítségére lehetnek a nem
pénzügyi teljesítmény mérésének hatékonyabbá tételére.
II. Az alkalmazott mérõszámok által felépített fal
A társadalmi teljesítmény mérése és közzététele potenciálisan erõteljes módja a
vállalati magatartás befolyásolásának- feltéve, hogy az értékelések konzekvensen mérik, és
azok pontosan tükrözik a vállalat társadalmi hatását. Sajnos azonban a CSR-ellenõrzõ listák
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jelenleg tapasztalható burjánzásában ezen feltételek kevésbé teljesülnek.(Porter, Kramer,
2007) A számtalan kód és mérõszám felállításának költsége nyilvánvaló a vállalat
menedzserei számára: végtelen számú ûrlapok kitöltése, számtalan alkalommal újra és újra
elmagyarázva a biztonsági elõírásokat, a túlórával kapcsolatos szabályokat…. Ráadásul
folyamatosan számítaniuk kell a mindezek teljesítését ellenõrzõ auditorok látogatására.
Kevésbé nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a mérésre használt kódok a fogyasztók és a további
érintettek számára is költséges. Nemcsak hogy meg kell fizetniük a megfelelés/teljesítés
költségeit, de a számtalan szabvány és mutatószám között gyakran nem képesek azonosítani,
hogy melyek azok, amelyek valójában a társadalmi felelõsségvállalás mértékének mérésére és
ellenõrzésére alkalmazhatóak. Mindezen felül, a vevõk által megkövetelt mutatómérõszámok egyre nagyobb hányadának alkalmazása csupán önkéntes jellegû. A
multinacionális nagyvállalatok menedzserei szó szerint több ezer oldalas áttekintéseket
kapnak évente társadalmi, környezeti, kormányzati, etikai területekrõl.
Felmerül a kérdés, hogy ezen területeket érintõen vajon milyen költségek társíthatóak a nempénzügyi teljesítés mérõszámaihoz és a hozzájuk kapcsolódó felmérésekhez? Miközben nem
szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy amikor a vállalatvezetõk túl sok felmérést és túl sok
mérési rendszert kapnak kézhez, nagy a veszélye annak, hogy azokat nem tudják kellõ
mértékben figyelembe venni döntéseik során. Következésképpen, a sok mutatószám, amely
összegyûjtésre kerül, így nem válthatja ki a szükséges reakciót és a jelenleg fennálló probléma
továbbgyûrûzõdéséhez vezethet: az alkalmazott mutatószámok szinte lehetetlenné teszik a
létrehozásukkor megfogalmazott feltételezések általánosítását. (Chatterji, Levine,2006)
Végül, ha a választott mérõszámok pontosan tükrözni is tudják az adott társadalmi hatást, az
adatok gyakran megbízhatatlanok. A legtöbb besorolás olyan felmérésekre támaszkodik,
amelyek válaszadási rátái statisztikailag nem szignifikánsak, vagy a vállalatok által közzétett,
de külsõ szakemberek által nem verifikált adatokon alapulnak. (Porter, Kramer, 2007) A
felmérések többségére adott válaszok aránya 20% alatti. Egyáltalán nem lehetünk biztosak a
nem- pénzügyi mutatók megbízhatóságában. A teljes körû megbízhatóság hiányát palástolva a
mutatószámok gyakran jól csengõ elnevezéseket kapnak, múló idejû jelöléseket,
megtévesztve mindezzel a fogyasztókat és a további érdekcsoportokat. Az elnevezések
túlburjánzása összezavarhatja a fogyasztókat és a befektetõket, így nem tudnak mást tenni,
mint ezen mutatószámokat a döntéseik meghozatalakor kisebb értékben figyelembe venni,
mint az szándékolt lenne.
III. A nem-pénzügyi teljesítmény mérési lehetõségeinek áttekintése
A megfogalmazott cél feltételezhetõleg mindenekelõtt a nem-pénzügyi teljesítés és a
hosszú távú menedzseri érdekek összehangolása illetve a társadalmi és a részvényesi érdekek/
értékek jobb összehangolása. Milyen módon lehet ezen jellemzõket megfelelõ módon mérni?
Az ideális nem-pénzügyi teljesítés mérõszámainak jellemzõi a megbízhatóság, az
összehasonlíthatóság, és az érvényesség (alkalmazhatóság).
Megbízhatóság
Egy mérés/ felmérés abban az esetben megbízható, ha több alkalommal megismételve
ugyanazon eredményt érhetjük el. Miközben ezen feltételezés természetesnek tûnik a nempénzügyi mérõszámok esetében, mégsem teljesül mindez. Abban az esetben, ha az adott
kérdõívet különbözõ idõközönként, különbözõ alkalmazottak bevonásával, ugyanazon cég de
annak eltérõ osztályain dolgozókat megkérdezve töltetjük ki, a kapott válaszok élesen eltérõek
lehetnek. Ráadásul, mivel a legtöbb nem-pénzügyi felmérés nagyon széles körû témát érint,
szinte szükségszerûen következik mindebbõl, hogy az alkalmazottak mindegyikének nem
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állhat a rendelkezésére minden szükséges információ. Az emberi jogokat, az
esélyegyenlõséget vagy akár a környezeti kockázatokat érintõ kérdések sokkal nagyobb
kihívást jelentenek, mintsem csupán egy egyszerû teszten megjeleníteni azokat, és nem is
lehetséges õket megítélni csupán egyetlen, a szervezetbõl kapott visszajelzés alapján. A
legrosszabb esetben a megbízhatatlan mérõszámok befolyásolhatják a kulcsfontosságú
területek fejlesztésével kapcsolatos döntéseket, illetve azok alapján a vállalatnak az érintettek
általi megítélése negatív lehet. Mindebbõl adódóan az is látszik, hogy a nem-pénzügyi
teljesítés mérõszámainak kialakításának prioritást kellene élveznie.
Összehasonlíthatóság
Mindehhez kapcsolódik a különbözõ vállalatok különbözõ idõben mért
mérõszámainak összehasonlíthatósága. Számos, a környezeti hatásokat érintõ felmérés
egymással történõ összehasonlítására jelenleg alkalmazott különbözõ mutatószámrendszerek
esetében nem nyílik lehetõség. (Chatterji, Levine,2006)
Érvényesség, (alkalmazhatóság, a kritériumok teljesülése)
Validity – az érvényesség, amely a társadalom számára fontos mutatószámot jelent –
sokkal nehezebb felbecsülni, mint a megbízhatóságot, hiszen egy mérés megbízható lehet
ugyan, de nem feltétlenül mér olyan jellemzõt, amely kihatással lehet az érintettek körére.
Például egy megbízható, sõt összehasonlításra is alapot adó mérõszám lehet az
igazgatótanácsban helyet foglaló, a kisebbséget képviselõk száma. Azonban, ha alaposabban
megnézzük, ezen mutatószám nem tükrözi azt, hogy a vállalaton belül valójában a kisebbségi
csoportokhoz tartozó alkalmazottak azonos lehetõségekhez jutnak e munkájuk során. (Porter,
Kramer, 2007) Hasonló kritikával illethetõ, a késõbbiekben majd még említésre kerülõ DJSIDown Jones fenntarthatósági index is: a közösségi szerepvállalás mércéjéül a vállalat
igazgatóságának méretét alkalmazza, bár a méretnek és a szerepvállalásnak aligha lehet sok
köze egymáshoz.
Szükséges megemlíteni legalább még egy nagyon fontos területet, ahol a fenti kritériumoknak
teljesülése elvárt lenne, mivel jelenleg még csak néhány mutatószám foglalja magában, illetve
igyekszik az externáliákat mérni a beszállítókhoz, valamint az ellátási lánchoz kapcsolódóan.
Holott az átalakuló vállalati kapcsolatok (az outsourcing, reenginering) hatására ezen területen
is jelentõs változások indultak el.(Zadek, 2005) A nagyvállalatok csökkenteni igyekeznek
többek között oly módon a közvetlen káros anyag kibocsátásukat, hogy az adott vállalati
egységeiket eladják, valamint a termékek gyártását kihelyezik olyan külföldi telephellyel
rendelkezõ beszállítóikhoz, ahol a törvényi elõírások és az érdekérvényesítõ képesség
alacsonyabb fokú. Általánosságban elmondható, hogy egy igazán ideális, a nem- pénzügyi
teljesítményt mérõ mutatószámrendszer összeállításának elengedhetetlen feltétele, hogy az
externália hatásokat alaposabb megvizsgáljuk és megértsük. (Chatterji, Levine,2006)
IV. Mérési módszerek és kezdeményezések
Textilipari társulások, szövetségek
Az alábbiakban a vállalatok társadalmi felelõsségvállalásának jelenleg alkalmazott
mérési módszerei közül két nagyobb csoportot mutatunk be, az egyes fõbb alkalmazható
eszközök érintõleges ismertetésével- betekintést nyerve ezáltal: a textil( ruházati) ipar illetve a
társadalmilag felelõs befektetések(Social Responsibility Investment, továbbiakban SRI)
területére.
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A textiliparban alkalmazott magatartási irányelvek túlburjánzását a vállalatok közötti alapvetõ
egyet nem értés okozta, többek között olyan lényeges kérdésekben, mint hogy milyen módon
határozzák meg az alkalmazottak bérét, milyen biztonsági elõírásokat kell hogy betartsanak,
ki/ kik ellenõrizzék majd a vállalat ilyen irányú mûködését, szükséges e a munkavállalók
szervezõdési/ szervezkedési jogát garantálni. Sajnos a kódok sokrétûsége meg is zavarta a
piaci fogyasztókat.
A Fair Labor Association (FLA)- Tisztességes Munkafeltételek biztosítása érdekében,
1988-ban létrejött szövetség, a Textilipari Társulásból jött létre, azzal a céllal, hogy a
magatartási irányelveket és az azoknak való megfelelés ellenõrzésének folyamatát
egységesítsék. Az új szövetség létrejöttekor azonban a korábbi társulás számos tagja kilépett
az együttmûködési keretekbõl, a megszigorított feltételek miatt. A társulás ezen
széttöredezése okozta elsõsorban azt, hogy ebben iparágban is a késõbbiekben számtalan
különbözõ a mai napig használt mérési és kódrendszer került alkalmazásra. Az FLA és az
alkalmazottak jogainak védelmére létrejött szövetség (Workers Right Consortium, WRC)
megfogalmazott elvei közötti egyik alapvetõ különbség az, amely meghatározta a Textilipari
Társulás tagjai közötti érdekellentéteket is. A WRC a bérminimumot az alapvetõ
létszükségletek fedezéséhez szükséges legalább plusz 10%-ban határozza meg (pontosan
meghatározva, milyen módon szükséges kalkulálni a béreket). Mindezzel szemben az FLA az
adott országban törvényileg elõírt, illetve az ipari norma alapján határozza meg a fizetendõ
minimális bérek mértékét, ami általában így magasabb összegû.
További különbség a két szövetség által meghatározott pontok között, hogy míg a WRC
elõírja a vállalatok elõzetes bejelentés nélküli független ellenõrzésének (auditálásának)
szükségességét, de azt a nyilvánosság teljes kizárásával, addig a FLA bár ugyancsak külsõ
ellenõrzést ír elõ- de a vállaltok egy összeállított listáról választhatnak auditort, illetve az
audit költségét a vállalatnak kell finanszíroznia- miközben, az ellenõrzés eredményének
összefoglalóját a nyilvánosság elé kell tárni.
Miközben az átalakulás következtében a szövetséget elhagyó vállalatok okként arra
hivatkoztak, hogy az FLA szabvány egyes pontjai túlzottan engedékenyek, valójában
kilépésük igazi indítéka a többletköltségek felmerülése volt. Ennélfogva az amerikai
textilipari és lábbeli- gyártó szövetség létrehozta 2000-ben saját ellenõrzõ és akkreditáló
intézményét Worldwide Responsible Apprel Production (WRAP) néven.
Ezen intézmény által meghatározott etikai kódexben foglaltak meglehetõsen
engedékenyebbek, mint az FLA által rögzített magatartási irányelvek, legfõképpen az
alkalmazottak számára fizetendõ bért illetõen. Például a WRAP csupán a lokális minimális
bér megfizetését írja elõ tagjai számára, továbbá míg az FLA a korábbi hat napos heti
munkaidõt csökkentette egy nappal, addig az utóbbi szövetség megengedi a vállalatok
számára, hogy ezt a szabályt felfüggesszék. Miközben szintén ezen utóbbi szövetség
felülvizsgálatainak és tanúsításainak a legkisebb mértékû a nyilvánosságra hozatala.
Összességében ezen együttmûködés által kialakított mérõszámok és ellenõrzési rendszerek a
legengedékenyebbek az iparágon belül. (Chatterji, Levine,2006)
További magatartási irányelvek és ellenõrzési rendszerek
Számos a fentiekben említetteken kívüli együttmûködési és ellenõrzési rendszer került
megalkotásra az elmúlt években, melyekbõl az SA8000 szabvány alapelveit röviden
ismertetjük, azok mélyreható elemzése nélkül.
A Social Accountability (SA8000- Társadalmi kiszámíthatóság, egyes fordításokban
elszámolhatóság ) címet viselõ szabvány a kívánatos munkakörülményekrõl szól. 1998-ban
bocsátotta útjára a SAI (Social Accountability International) azzal a céllal, hogy a nemzetközi
cégek- többnyire távoli országokban levõ- bedolgozó üzemeiknél használják. A témák
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között szerepel a gyermekmunka, kényszermunka, munkaegészség- és biztonság, a társulási
jog, diszkrimináció, munkabér-és idõ. A szabvány kiadása elõtt egy évvel alakult társadalmi
szervezet, a SAI auditorokat akkreditál, akik tanúsítják az SA 8000 megfelelésüket igazolni
kívánó gyártókat, beszállítókat.(Tóth, 2007) A fizetendõ béreket illetõen az SA elõírja a
törvény által meghatározott és az iparban szokásosan alkalmazott bérszint teljesítését, amely
„fedezi az alkalmazott és családja alapvetõ szükségleteit „ (megjegyzés: nem csupán az
alkalmazott létfenntartásának és kalóriaigényének megfelelõ bérszintet). Ez a szabvány
valamelyest szigorúbb feltételeket szab, mint a korábban említett FLA rendszer.( Hohnen,
2007) Mindemellett sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a munkavállalók szervezõdési jogainak
kiteljesítése irányába. A nemzetközi szervezõdések mellett, megjelentek a nemzeti
összefogások, melynek egyik példája az 1999-ben Hollandiában létrejött Fair Wear
Foundation – a tisztességes textilipari üzleti magatartástért küzdõ alapítvány- . Az alapítvány
követi az SA 8000 szabványban foglaltakat, a béreket illetõen is. Az Egyesült Királyságban
létrehozták az Ethical Trading Initiative- etikus kereskedelmet ösztönzõ szövetséget, amely
szintén elsõsorban textilipari vállalatokat tömörít magába. Alapelveit tekintve a holland
alapítvánnyal megegyezõ feltételeket rögzít. (Chatterji, Levine,2006)
Összegzés
A fenti rövid áttekintése a textiliparban alkalmazott magatartási irányelveknek,
rendszereknek korántsem teljes, de mégis rámutat a legérzékenyebb területekre.
A legjelentõsebb különbségek a bérek meghatározásában vannak: a bérminimumtól ( egyes
esetekben meghatározva, milyen módon számolandó, kiindulva a létfenntartás alapvetõ
elemeibõl, míg másutt csupán a ’bérminimum’ kifejezést alkalmazva annak további
definiálására nem kerül sor, más szabványok esetében pedig a helyi törvényi szabályozásra
hivatkozva). A következõ lényeges különbség az ellenõrzések (auditok) formájában fedezhetõ
fel( független személyek által történõ ellenõrzés, be nem jelentett idõpontokban, illetve
elfogadott listáról történõ auditor választásával). Végül, de nem utolsó sorban fontos
különbség rejlik a munkahét hosszúságának tekintetében, a túlóra kifizetéssel kapcsolatosan
és a munkavállalók szervezõdési jogait illetõen.
V. A Társadalmilag felelõs befektetéseket eszközlõ (Social Responsible Investing -SRI)
vállalatok és - intézmények
A textilipar magatartási elvei nem csupán az egyetlen terület, ahol a nem- pénzügyi
teljesítmény mutatóinak túlburjánzása figyelhetõ meg. A lentiekben megvizsgálunk három,
talán a legjelentõsebb indexeket, amelyek vizsgálják és mérni igyekeznek az eszközölt
befektetések társadalmi hatását, a felelõsségvállalás mértékét: KLD’s Domini, Down Jones
fenntarthatósági index (Sustainability Index (DJSI), és az FTSE4Good index ( The Financial
Times és a Londoni Tõzsde közös indexe).Mindhárom index a médiafigyelem
középpontjában áll, ahol a társadalom szempontjából is felelõs befektetések követett értéke
talán a legmagasabb. Több mint 2,2billiárd$ vagyonmozgásból, minden kilencedik dollár
professzionálisan kezelt olyan portfóliókba kerül, amelyek társadalmilag felelõs
befektetéseket megvalósító stratégiát követnek. Mindannak ellenére, hogy ezen indexek
kiemelt jelentõségûek, azok mérési rendszerében, a vállalatok elért eredményeinek
rangsorolásának módjában jelentõs különbségek mutatkoznak.(Chatterji, Levine,2006)
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Súlyozási rendszer
Bár az eltérés jelentõs a fenti indexek között, az azonban örvendetes tény, hogy mind a
három kiemelten figyelembe veszi a környezettel kapcsolatos tényezõket. A Dow Jones- on
elérhetõ pontszámok egyharmadát a környezet megóvásával kapcsolatos eredménynek teszik
ki, míg a KLD-n elérhetõ eredményének csupán 20%-ánál azonosíthatóak egyértelmûen , a
környezet megóvását igazoló pontszámok. Az FTSE4Good szintén kritériumként fogalmazza
meg a környezet megóvásával kapcsolatos feltételt, de nem határoz meg külön súlyt annak
figyelembevételének mértékére. Felmerül a kérdés, hogy miért nem történik egységesítés,
illetve a tényleges súlyok rögzítésére miért nem kerül sor- vajon azért, mert különbözõ
szemléletû és érdekeltségû befektetõket keresnek?A KLD részletes termékbiztonsági
elõírásokat tartalmaz, míg az FTSE4Good az emberi jogok védelmét emeli ki az egyik fõ
elvárásként, a háromból. Ezalatt csak a DJSI határoz meg jól kidolgozott és átgondolt
gazdasági- és konjunkturális kritériumot. (Chatterji, Levine,2006)További példaként
említhetõ a rangsorolásnál használt kritériumok különbözõsége tekintetében, hogy a Dow
Jones fenntarthatósági index például a gazdasági teljesítményt is értékeli: az ügyfelek
kiszolgálását majdnem 50 százalékkal magasabb súllyal veszi figyelembe, mint a vállalat
állampolgári magatartását. Ezzel szemben az ugyanilyen prominens FTSE4Good index
egyáltalán nem méri a gazdasági teljesítményt vagy az ügyfelek kiszolgálását. Még ha a
kritériumok egybeesnek, akkor is kivétel nélkül más súlyt kapnak a végleges pontozásban.
(Porter, Kramer, 2007)Vajon amikor mind a három index szándéka ugyanazon felépítmény- a
vállalat teljesítményének a vizsgálata, miért vannak ennyire lényeges különbségek az
alkalmazott kritériumok között?Kérdésként merül fel továbbá, hogy milyen módon lenne
szükséges felépíteni a súlyozási rendszert, annak érdekében, hogy egy minden esetben
alkalmazható indexet kapjunk? Az indexek meghatározásakor kialakított egyes kategóriák
közötti egyenlõ arányú megosztás talán megfelelõ megoldás lehetne, de mégis a legjobb
eredménynek az mutatkozik, ha a befektetõknek lehetõséget adunk arra, hogy eldöntsék, a
saját befektetési portfóliójuk kialakításakor milyen súlyozású kategóriákat részesítenek
elõnyben és választanak.
A teljesítés korlátai
Érdekes különbség a korábban említett szabványok és intézmények között, hogy addig
amíg akár az FLA (Fair Labor Association) vagy a korábban még nem említett, de a
környezet megóvását szorgalmazva az ISO 14000-es környezetirányítási rendszer is ide
sorolható-, illetve az FTSE4Good esetében is: ha valamely vállalat pályázik a tanúsítvány
kézhez vételére, azt az auditot követõen vagy megkapja vagy a folyamatait tovább kell
javítania és újra szükséges pályáznia. Vannak azonban olyan rendszerek is, ahol a „gyõztes”,
a tanúsítványt kézhez vehetõ vállalatok száma konkrétan meg van határozva. Ilyen a KLD is,
amely 400 vállalatot választ ki és állítja össze az un. Domini 400-as listát. A Down Jones
fenntarthatósági index a 64 szektorba sorolt vállalatok közül az elsõ 10%-ot emeli ki
szektoronként. Ezen rendszer szerint az ugyanabban az iparágban tevékenykedõ vállalatok
kerülnek egymással összehasonlításra. Lényeges jellemzõ, hiszen ellenkezõ esetben egy
bányászattal foglalkozó vállalkozás társadalmi felelõsségvállalását nagyon nehéz szembe
állítani például egy a szoftveriparban tevékenykedõével.
Adatok gyûjtése
Mint azt korábban említettük, még ha az alkalmazott mérõszámok pontosan tükrözni is
tudják a vállalatok ilyen rétû szerepvállalását, a gyûjtött adatok gyakran nem
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reprezentatívak. A legtöbb besorolás olyan felmérésekre támaszkodik, amelyek válaszadási
rátái nagyon alacsonyak (nem érik el a 30%.ot). Gyakran, a vállatok által közzétett, de külsõfüggetlen személy által nem ellenõrzött és jóváhagyás nélküli adatokon alapulnak.
Átláthatóság és értelmezhetõség
Általánosságban elmondható, hogy a fentiekben említett indexek tartalmi értelmezése
meglehetõsen bonyolult, akár azok részletes átolvasását követõen is. A Dow Jones és az
FTSE4Good sokkal inkább a számszerûsíthetõ adatokra hagyatkozik, szemben a KLD
indexel, amely több szubjektív módon meghatározott adatot alkalmaz, tovább fokozva az
összehasonlíthatóság nehézségét.
Egyéb befolyásoló tényezõk
A sokrétû és a teljesség igénye nélkül megvilágított különbségek ellenére, az indexek
tartalmilag abban is elkezdtek közelíteni egymás irányába, hogy az FTSE4Good például
engedi az SA8000 tagságot, illetve elismeri a megszerzett tanúsítást, valamint szorgalmazza
az OECD multinacionális vállalatok részére szánt irányelveit (Guidelines for Multinational
Enterprises), amelyekben többek között az emberi jogok védelmét tûzik ki célul.
Mindemellett elfogadja az ISO 14000-es tanúsítást, amellyel a hat környezetvédelmi
mutatószám lefedhetõ. A Dow Jones szintén elfogadja ezen szabványokat és tanúsításokat.
Ezen átfedés mindenképpen pozitív elõrelépés, hiszen ezáltal a vállalatok számára lehetõség
nyílik a magas megfelelési költségeinek csökkentésére is.
VI. Megjegyzések és javaslatok
Számos olyan javaslat napvilágot látott, amely a nem-pénzügyi teljesítés mérésének
javítását eredményezhetné. Ezen fejlesztési javaslatok végrehajtása idõt és mindenképpen
plusz költségeket jelent, azonban reméljük, hogy a megbízhatóbb, összehasonlíthatóbb és
érthetõbb ezáltal érvényesíthetõbb mérõszámok elõnyei a ne,csak a vállalatok, hanem azok
érintettjei számára is pozitív irányúan érzékelhetõek lesznek. A lentiekben összegyûjtött és
felsorolt fejlesztési lehetõségek köre csupán érintõleges, de a megjelölt 5 kategória
megnevezésével igyekszünk lefedni a legfontosabb területeket: a mérés folyamatának
javítása, a mérési folyamatok átláthatóbbá tétele, a megfelelés költésgének csökkentése, a
felhasznált adatok megbízhatóságának növelése, a társadalmilag felelõs befektetések (SRI)
folyamatának pénzügyi irányú fejlesztése.
A mérés folyamatának javítása
Elõször is szükségszerû, hogy a mutatószámok olyan gazdasági és értékrendbeli
struktúrába legyenek integrálva, amely lehetõséget ad az adott vállalat/ organizáció céljaiba
való betekintésre. A jövõben alkalmazott mérési rendszereknek pontosabban rá kell
világítaniuk arra, hogy mi az. amit konkrétan mérni, méretni szeretnének, mit jutalmaznakilletve ítélnek el (büntetnek), továbbá szükséges lesz sokkal pontosabban megfogalmazni
mindennek a folyamatát.
Ahogy a tanulmány elején említettük, a vállalatok között kapcsolatok, az ellátási lánc formái
átalakulni látszanak, mindez megkívánja, hogy az értékelésben a beszállítói bázis bizonyos
elemi is megvilágításra kerüljenek.
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A mérési folyamatok átláthatóbbá tétele
Általánosságban elmondható, hogy a mérési rendszerek átláthatóbbá tétele
szükségszerûvé vált. A Dow Jones jó példa arra, hogy az egyes elemeket el lehet látni konkrét
súlyokkal, pontos leírást lehet adni a legfõbb besorolási csoportokról, és határozottan
körvonalazni lehet a legfontosabb kritériumokat. Habár ahol lehetséges, a felmérés
eszközeinek, a relatív súlyoknak a különbözõ alpontoknak a leírását sokkal részletesebb fel
kellene tüntetni a honlapjukon is. Az iparágakra való bontás, azokra specifikusan jellemzõ
megítélés fenntartása szükségszerû lenne. Mindemellett azonban azon magatartási elvek
sokkal pontosabb, konkrét meghatározása elvárt, amelyek többek között olyan fontos
területeket érintenek, mint például a bérminimum. (Chatterji, Levine,2006)
A megfelelés költségeinek csökkentése
A mérõszámok és meghatározások különbözõségével, azok tovaburjánzásával,
helyenkénti átfedésével a szervezetek megfelelésének szándékából adódó költségek
megsokszorozódnak. Mindemellett szükséges lenne, mint ahogy fent már említettük a
különbözõ iparágak szerinti értékelés általános kialakítása, hiszen például környezetvédelmi
szempontok szerint teljesen másképp szükséges megítélni egy gyógyszeripari vállalatot, mint
például egyet az energetikai iparból.(Bonini, Greeney, Mendonca,2007)
A felhasznált adatok megbízhatóságának növelése
A fent leírtakban említettük, hogy a mérõszámok és indexek kialakításakor felhasznált
adatok reprezentativitása és megbízhatósága megkérdõjelezhetõ, részben a visszajelzések kis
részaránya miatt, másrészt a sokrétû információtartalom miatt egy-egy vállalaton belül is
nehézkes a szükséges információk és felmérések összegyûjtése. Egy bizonyos fokú
egységesítéssel és pontosabb kategorizálással, a mutatószámok részletesebb körülírásával
mindezen arány növelhetõvé válhatna.
A fenntarthatósági indexek egységesítésének célját tûzte ki a Global Reporting Initiative
(GRI). Az útmutatójának két legfontosabb oszlopa a jelentéstételi alapelvek gyûjteménye és a
fenntarthatósági mérõszámok listája. Sajnos a GRI terjedése nagyon lassú ütemû, annak
ellenére, hogy a legismertebb egységesítési kezdeményezésrõl van szó. (White, 2001)
A társadalmilag felelõs befektetések (SRI) folyamatának pénzügyi irányú fejlesztése
Habár mind a közgazdasági, mind a pénzügyi eszközök mára már kifinomultakká
váltak a kockázatok optimalizálására, a leginkább ismert társadalmi felelõsségvállalás
mértékét tükrözni igyekezõ indexek (KLD, DJSI, FTSE4Good) nem alkalmazzák ezen
eszközöket. Mára már számos pénzügyi alap nem elégszik meg csupán az egyszerû tõzsdei
listákkal, hanem tudatosan keresik a és igyekezek portóliójukba illeszteni a társadalmi
faktorokat. (Chatterji, Levine,2006)
Örvendetes módon hazánkban is találunk erre példát, 2007 nyarán az egyik kereskedelmi
bank alapkezelõje,új nyíltvégû befektetési alapot indított, amely elsõsorban az alternatív
energiaforrásokkal,a vízkezeléssel és az ivóvízellátással, illetve a klímaváltozás kedvezõtlen
hatásainak kiküszöbölésével foglalkozó cégekbe fekteti a világméretekben felhalmozott
pénzeszközeit.(Tóth,2007) Mindemellett láthatunk egyéb kezdeményezéseket, szintén a
tavalyi éven a Magyar Public Relations Szövetség indította útjára a Best Practice pályázatsorozatot. A pályázat célja, hogy feltárja és példaként állítsa a legjobb CSR gyakorlatokat más
vállalatok elé. (HR Portál, 2007)
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VII. A tettek ideje…
Tanulmányunk célja a vállalatok társadalmi felelõsségvállalásnak mérési
eszközrendszerébe való betekintés volt, bemutatva az elmúlt években a legjelentõsebbekké
alakult szövetségek, alapítványok és a tõzsde világához kötõdõ indexeket.
Az elmúlt két évtizedben a tovább gyorsult technológiai fejlõdés és a vele hozott gazdasági
átalakulás, a globalizációs folyamatok hatásainak ( a társadalmi egyént érintõ mind pozitív és
negatív egyre közvetlenebbül érezhetõ és tudatosuló) vizsgálata során is szükségszerûen
szembe kerülünk a tulajdonosi és a felhasználói/ fogyasztó érdekellentétek egyre
nyilvánvalóbb cselekvési késztetésével. Mindezen felismerés és késztetés köré szervezõdött
fogalmi kört igyekszik lefedni a vállalatok társadalmi felelõsségvállalásának fogalma illetve
az ehhez kapcsolódó gyakran igen eltérõ megközelítések. (Kerekes, Wetzker,2007)
A tovatûnt évezredek nyomait és maradványait kutatva látni és bizonyítani véljük
birodalmak népeinek kihalását, amelyek a túlfokozott és határt nem ismerõ egyirányú fejlõdés
és az élet alapvetõ forrásait kioltó felhasználás martalékaivá váltak. A XIX.-XX. század
technológiai fejlõdése ugyan feledtetni és áthidalni tette lehetõvé ezen korlátokat és a
magunk elé vetített veszélyeket (ls Milton Friedman nézete a témával kapcsolatosan),
azonban egy évtized is elegendõ volt ahhoz, hogy a vészharangokat ismételten és sokkal
hangosabban elkezdjük kongatni, mint azt valaha is talán tette civilizáció ezen a bolygón. A
veszély a felnövekvõ nemzedékeket már nem csupán regionálisan veszélyezteti, hanem egész
életterünk átalakulni látszik, megbolygatva a természetes adottságnak hitt, alapvetõ
lételemeink mindegyikét. Szükségessé vált, hogy az egyén mint a tõkepiaci alapú gazdaság
bármely szintû fogyasztója és tulajdonosa ( legyen akár share- vagy stakeholdere), bármely
érintettje megkeresse az egyensúlyt egy élhetõ ‘világ’ fenntartása érdekében.
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KÖRNYEZETI ISMERETRENDSZER FEJLESZTÉSE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN
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Projekt vezetõ, Polgár Alapítvány az Esélyekért, Budapest

A környezeti nevelés az egyik legdinamikusabban fejlõdõ területe a pedagógiának. Nem csak
a közoktatásban, de a felsõoktatásban sõt a felnõttképzésben, továbbképzési programokban is
hangsúlyos elem a környezettudatosság és a fenntartható fejlõdés gondolatának
megismertetése. A környezeti ismeretek átadása által sok képzés azt reméli, hogy kialakul a
„környezettudatos életvitel”, létrejön a „zöld munkahely”, ahol „ökológiai szemlélettel
rendelkezõ munkatársak” dolgoznak. A környezeti nevelés nagy nemzetközi irányzatai egyre
több és több területtel keresik a kapcsolódási pontokat, egyre komplexebb
megközelítésmódokat alkalmaznak. Mindezek eléréséhez csak az ismeretátadás kevés.
Szükség van az attitûdök fejlesztésére és bizonyos környezettel kapcsolatos tevékenységek,
gyakorlatok megismerésére. Ezek együttese fejleszti a környezeti ismeretrendszert.
Az SKC CONSULTING KFT. által akkreditált, „A környezeti fenntarthatóság a
szervezetek életében” címû komplex környezetvédelmi tréning több ponton segíti a
környezeti ismeretrendszer fejlõdését: az egyéni élettapasztalat, a tananyag gyakorlati haszna
és értelme világos, személyiségfejlesztõ hatás, ismeret és gyakorlatközpontúság, a
tanulásszervezés rugalmas és egyéni, az értékelés személyes és folyamatos.
Az egyéni élettapasztalat beépül a képzésbe: a felnõttek teljesen új, idegen tartalmakat
csak nagy fenntartásokkal és alacsony motivációs szinten fogadnak be. A tréning
alapja az a konstruktív felfogás, hogy a résztvevõk elõzetes tudásából esetleg
tévképzeteibõl kiindulva mutatja be a tudományos elképzeléseket, fogalmak és így
értik meg a környezeti folyamatokat. Elõny, hogy a képzésben megjelenik a résztvevõ
egyén saját világa, személyes/szervezeti/céges tapasztalata is.
A tananyag értelme, haszna világos: szemben a közoktatás alsóbb évfolyamain
tanulókkal, a felnõttek csak akkor motiváltak a tanulásra, ha látják a tanulási utat és az
állomások kapcsolódását. A képzés „produktumai” olyan hasznos tevékenységek és
eredmények, amelyet a résztvevõk a munkahelyükön, a szervezetükben konkrét
módon tudnak használni: honlapra feltehetõ, céges marketingben, szervezet
fejlesztésben tudnak hasznosítani.
A tanulásszervezés rugalmas és egyéni: a tanulási környezet minõségét javítja, hogy a
képzés formája kiscsoportos képzés (max 15 fõ), a módszere: tréning módszer. A
program megvalósítása, a tanulási folyamat szervezése alkalmazkodik a felnõttek
sajátos életvezetési és idõgazdálkodási kényszereihez. A képzés 60-70%-a
kiscsoportos (páros, vagy néhány fõs kiscsoportos, differenciált tanulási forma),
frontális „elõadás” a modulok bevezetése során, illetve a fõbb ismeretszerzési
pontoknál vannak, a képzés épít a sokoldalú és változatos módszertanra: az
ötletrohamtól, az esettanulmányokon át a pl. a szituációs gyakorlatokig.
Az értékelés személyes és folyamatos: a résztvevõk számára meghatározó támogatómotivációs elem a folyamatos és személyes visszajelzés. A képzések idõtartama
általában rövid, a képzések hasznosulása pedig – a közoktatáshoz képest – nagyon
gyors. Ebben a tanulási helyzetben döntõ fontosságra tesznek szert az objektív
visszajelzések.

69

Elméleti háttér
A környezeti nevelés legfontosabb célja a legtöbb hazai szerzõ (pl. Fûzné, 2002; Havas,
2001; Varga, 1997) szerint a fenntartható környezeti gondolkodás, a környezettudatos magatartás
kialakítása lehet (ez utóbbi is átfogja a környezetrõl, annak védelmérõl szóló tudás és viselkedés
összes komponensét). Ehhez nélkülözhetetlen egy belsõ feltételrendszeren alapuló,
környezetérzékeny helyzetekben eredményesen alkalmazható környezeti ismeretrendszer. Ez az
ismeretrendszer alkalmassá teszi hordozóját, hogy aktívan tudjon reagálni a környezeti kérdésekre,
képességeire, attitûdjére a környezeti adekvátság jellemzõ (Kiss, 2007).
A környezeti ismeretrendszer fejlettsége az alapja a környezettudatos magatartásnak, hiszen
ismereteink nagyban befolyásolják cselekedeteinket, döntéseinket; a környezetrõl, természetrõl
alkotott elképzeléseink gátolnak vagy motiválnak bizonyos környezeti magatartások, életmód
kialakítására. A környezeti ismeretrendszer komplexitása miatt fontos a környezettel kapcsolatos
diszciplínák alapfogalmainak, illetve a fogalmak közötti kapcsolatok és a fogalmi hálózat
sajátosságainak a vizsgálata.
A konstruktív felfogás szerint a kognitív struktúrák fejlesztéséhez speciális
ismeretrendszerek mély elsajátítására, a meglevõ tudás rendszeréhez való kapcsolására van
szükség, s e rendszer fejlõdésének olyannak kell lennie, hogy a résztvevõk ismeretrendszerük
segítségével egyre komplexebb és egyre színvonalasabb tevékenységeket legyenek képesek
végrehajtani (Nahalka, 2002). A konstruktivizmus tehát „tudáspárti”, de egyben
„képességpárti” is, s e két attitûd egyesül ebben a gondolkodási keretben, vagyis a két irányt
nem összebékíti egymással, hanem az egész tanulási, sõt kognitív mûködési folyamat új
szemlélete keretében egyesíti.
Az ismeretrendszer fejlõdésével kapcsolatos kutatások elsõsorban az iskolás fiatalok
körében ismertek, felnõttek esetében ritka az ismeretrendszer bõvülésével kapcsolatos
kutatások száma. A konstruktív pedagógia a környezeti nevelés terén is abból indul ki, hogy a
gyerekek iskolába lépésük pillanatában rendelkeznek olyan meghatározó, világképi
jelentõséggel bíró tudással, amely irányítani fogja iskolai ismeretszerzésüket, s képességeik
fejlõdését az ökológiai összefüggések megismerésében, a környezetvédelem feladatainak
elsajátításában, a környezettudatos magatartás felépítésében.
Ezt a tudást ma már egyre jobban ismerjük. Tudjuk például, hogy a gyerekek „élõ”
fogalma egyáltalán nem azonos a felnõttekével (Havas, 1980), a gyerekek egy része
kisiskolás korig élõnek nevez mindent, ami pl. mozog (óra, autó stb.). Az élettelen és élõ közti
különbség csak a biológiai törvényszerûségek ismeretében válik magyarázhatóvá (Nagy
Lászlóné, 1999).
E vizsgálatok kimutatták, hogy a különbözõ életkorú, képességû és kulturális háttérrel
rendelkezõ tanulók körében egyaránt vannak tévképzetek azokkal a fogalmakkal kapcsolatban
is, amelyekre a környezeti nevelés épít. A tévképzet olyan kezdeti elképzelés, amely nem
illik a tudományosan helytálló fogalomrendszerbe. Ezért különösen nagy figyelmet kell
fordítani a környezeti ismeretrendszer fejlesztése során a fogalmak kialakítására és
segítségükkel a környezeti folyamatok, jelenségek tanítására.
A képzés célja, bemutatása
A fenntartható fejlõdés gondolatának beépítése a hétköznapokba, a környezeti problémák
megismerése, hogy mit tehetek „én” a környezetemért, a 21. századi ember fontos kérdései.
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Mindez a globális környezeti problémák okainak és következményeinek megismerését,
másrészt a környezet társadalmi/gazdasági hasznosításának ismeretét igényli. A kurzus
bemutatja az ember és környezeti közötti ok – okozati összefüggéseket (a környezeti elemek:
víz, levegõ, talaj, kõzetek, stb.) és megismerteti a résztvevõkkel a környezetért felelõs
magatartás kialakításának szokásrendszerét. Az ismeretszerzésen túl olyan komplex képet
adnak az elõadások a környezet értékelésével - hasznosításával kapcsolatban, amelyek
képessé teszik a résztvevõket a környezeti elemek és értékek megbecsülésére, megfigyelésére.
Az SKC CONSULTING KFT. által akkreditált, „A környezeti fenntarthatóság a szervezetek
életében” címû komplex környezetvédelmi tréning általános célja, olyan elméleti háttértudás
átadása és gyakorlati technikák elsajátítása, amelynek segítségével a résztvevõk képesek a
fenntartható fejlõdés gondolatával a környezettudatos életvitel kialakítására.
A kurzus a változatos módszerek megismerésére épít, melyek segítségével
eredményesen tudják kommunikálni a modern környezeti ismeretek, jelenségek és folyamatok
tudományos alapját. Rávilágít az ember és környezeti közötti ok – okozati összefüggésekre (a
környezeti elemek: víz, levegõ, talaj, kõzetek, stb.). Komplex környezettudatos szemlélettel a
pozitív környezeti attitûd kialakítására törekszik.

1. ábra
Az SKC Consulting Kft. környezetvédelmi képzésének elméleti kiindulópontja - Bloom-taxonómiája alapján

Mindezek nélkülözhetetlen feltételei a jól mûködõ környezeti ismeretrendszernek,
amelynek alapjai a képzés során elsajátíthatók, és az önálló tanulási módszerekkel a jövõben
tovább bõvíthetõk.
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A konkrét elméleti ismertek tehát eszközök mindazoknak a környezeti
kompetenciáknak az elsajátításához, amellyel az ökológiai szemlélet és a modern
környezettudatos szemlélet kialakítható: önismeret, környezetvédelem, fenntartható fejlõdés,
ökológiai problémák, globális problémák. Szituációs gyakorlatokon keresztül komoly
szakmai anyaghoz és saját élményekhez jutnak a résztvevõk a képzés során, a pszichomotoros
tevékenységek, gyakorlatok az ismeretek alkalmazását, sokfajta hasznos tevékenység
megvalósítását segítik.

2. ábra
Az SKC Consulting Kft. környezetvédelmi képzésének tartalmi vázlata

Gyakorlati, módszertani megvalósításuk a képzés során
A tanulás iránti érdeklõdést az eddig megszerzett tudás nyílt elismerésével és az elõadások
gyakorlati feladatainak teljesítése során szerzett sikerélmény átélésével, illetve a minél
gyakoribb elõadói megerõsítéssel, pozitív visszajelzéssel kívánjuk növelni.

Elfogadjuk, és egyúttal megpróbáljuk nyomon követni, hogy a hallgatói csoport tagjai
összességében milyen területen rendelkeznek mélyebb ismeretekkel, ahol várhatóan
szívesebben fogadják be az új információkat és képesek az önállóbb problémamegoldásra.
Az érdektelenebb tudnivalók közvetítésénél változatosabb, kreatív, újszerû (SWOT analízis,
forrásfeldolgozás, ötletroham-módszer) didaktikai módszereket alkalmazunk. Igyekszünk
feltárni az elsajátítandó ismeretkör kapcsolatát a képzési résztvevõk érdekeivel,
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élethelyzetével. A témaköröket újszerûen próbáljuk megközelíteni, illetve a meglévõ tudást
más megvilágításba helyezzük a megszokottaktól eltérõ szempontok alkalmazásával. A
témák iránti érdeklõdés felkeltését elõsegítjük problémák felvetésével és probléma-megoldási
technikákkal is (konstruktív tanulási módszerek).

Nagy hangsúlyt teszünk a kulcskompetenciák fejlesztésére (együttmûködés, szociális
kompetenciák, tanulási módszerek elsajátítása, problémamegoldás, kritikai gondolkodás
képessége stb.) és ezek segítségével: a rendszer szemléletû környezettudatos életvitel, a
komplex szemlélet és a pozitív környezeti attitûd kialakítására.
A frontális oktatási módszer hibáit elkerülve olyan gyakorlatorientált képzést
alakítottunk ki, amely a téma sokszínûsége és aktualitása miatt (a szervezetekre szabott
aktuális tartalmakkal) folyamatosan új és érdekes információkkal, gyakorlatokkal
(modellezés, kísérletezés, mérés, következtetés) segíti a figyelem koncentrálását, és az
állandó motivációt.

Az elõadások során az oktatók különös figyelmet fordítanak a szóbeli ismeretátadás és az
egyidejû jegyzetelés miatti osztott figyelem problémájára és törekednek arra, hogy az
információk garantáltan rögzüljenek (elismétlés, diktálás, jegyzetelési módszerek
közvetítése, stb.)
Az elõadások keretében elõtérbe kerül a kérdésfeltevésen alapuló tanulás, amikor az
elõadó kérdések felvetésével gondolkodásra készteti a hallgatókat, a válaszok alapján pedig
következtetéseket von le. A gyakorlati problémák megoldásával akár páros akár csoportos
munkával a hallgatók folyamatosan kisebb-nagyobb projekteket oldanak meg, különbözõ
produktumokat állítanak elõ (szórólap-terv, mérési eredmények prezentálása, modellek
bemutatása, ötletsor stb.) így a kognitív és a szociális kompetenciafejlesztés mellett az
érzelmi – emocionális képességeket is fejlesztjük. Ez biztosítja a képzésben a hatékony
problémamegoldást, és a gyakorlatban is alkalmazható tudás elsajátítását.
Tanítási módszer





A képzés folyamán 60-90 perces elméleti blokkokat követõen 60-90 perces
problémafeladatok, mérés, modellalkotás, szituációs gyakorlatok és szerepjátékok
követik egymást.
A résztvevõk már az elsõ szituációs gyakorlatok alapján érzékelik, mit kell
változtatniuk az eddigi környezeti attitûdjükön, megszokásaikon.
A szerepjátékok a gyakorlatból vett példákból kerültek összeállításra. Az egyszerû,
látványos kísérletek a gyors megérést és a folyamatok – jelenségek szintjén
elsajátítható környezetszemléletet biztosítják.
Az alacsony létszám lehetõvé teszi a hatékony, kooperatív tanulást.

A képzés átfogja a személyiség alapkomponenseit, és a környezetvédelmi ismeretek
legfontosabb témaköreit. A képzés végén olyan gyakorlati ismeretekre tesznek szert a
résztvevõk, amelyek a vállalati környezetvédelmet és a környezeti marketing kérdésköreit
fogja át.
A képzés során a résztvevõk megismerik a vállalati környezetvédelem lehetõségeit, a
környezet-gazdaságtan fõbb témaköreinek segítségével. Megismerik a környezetvédelmi
indikátorokat, és konkrét példákon a környezetközpontú irányítási rendszer jellemzõit,
tényezõit. Lehetõségeket keressenek szervezetük mûködése kapcsán az anyag-, és
energiatakarékosság növelésére, konkrétan megvizsgálják a vállalati környezetvédelmi
logisztika szerepét, a költséghatékonyság biztosítása és a környezetvédelmi kötelezettség
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teljesítése területén. A résztvevõk megismerik a vállalati-intézményi öko-marketingkoncepció jelentõségét, elemeit és az Öko-controlling szerepét és fontosságát a vállalati
termelésben. Ezek után elsajátítják a vállalati környezetmenedzsment alapvetõ ismereteit: a
környezeti jelentések készítésének módját, mint a környezeti kommunikáció új eszközét.
A képzés témakörei, és a megszerezhetõ környezeti kompetenciák
A modul elnevezése és
terjedelme

Környezeti elemek

Környezet,
természetvédelem és a
fenntarthatóság

A környezet és én
Környezettudatosság a
szervezet életében.
A környezettudatos
személyiség jellemzõi:
önismeret és környezeti
attitûd

A modul tartalma: Témakörök
 Környezet és természetvédelem fogalma,
a környezet, mint komplex rendszer
 Fenntarthatóság, fenntartható fejlõdés
 A fenntartható (környezetbarát)
fogyasztás lényege
 Ökológiai lábnyom
(Mekkora a saját ökológiai
lábnyomom?Szervezeti ökológiai
lábnyom készítése)
 Magyarország környezeti állapotának
változása, a változások fõ okai
 Az önismeret szerepe a környezettudatos
szervezet kialakításában
 A környezet iránti pozitív attitûd
kialakítása
 A környezetvédelem affektív elemei
(Emócionális tényezõk, motiváció)
 Az érzelmi intelligencia (EQ)
 Az empátia és érzelmi intelligencia
kapcsolata

A modul célja
Megismertetni a résztvevõkkel a környezet
és a természet elemeit, ezek komplex
rendszerét. A környezet és
természetvédelem céljait, módszereit.
Megvizsgálni a fenntartható fejlõdés
lehetõségeit széles aspektusban és a saját
élethelyzetükben. Rávilágítani arra hogy
minden embernek hatása van a
környezetére, ökológiai lábnyoma van.
Tudatosítani azokat a környezetre káros
tevékenységeket, amelyek a résztvevõk
hétköznapi tevékenységében
azonosíthatók.
A személyiség fogalom definícióját, annak
alapvetõ megközelítéseit, a személyiség,
illetve az emberi viselkedések alapvetõ
kategóriáit, típusait. Áttekinteni a
személyiség, az én és az önismeret
összefüggéseit. A résztvevõ rendszerezett
rálátást nyerjen saját személyiségére, a
személyisége egyes elemeire, motivációs
hátterére, ezáltal fejlesztve önismeretét,
környezeti attitûdjét. Sajátélmény szerzése
a témában. A résztvevõk érzelmi
intelligenciájának fejlesztése, az empatikus
készségek megbeszélése és tudatosítása
révén.

Megszerezhetõ kompetenciák
 A környezettudatos
magatartás, a környezetért
felelõs életvitel elõsegítése a
természet megismerési
kompetencia fejlesztésével.
Megfigyelés és következtetés
 Az okok és következmények
felismerése, megnevezése.
 A természettudományos
ábrák, képek értelmezése

 A résztvevõ képet kap saját
személyiségérõl és énidentitásáról. Képessé válik a
pozitív környezeti attitûd
kialakítására, valamint arra,
hogy összefüggéseiben
értelmezze saját élményeit és
viselkedését.
 Képes konceptualizált
keretben értelmezni mások
viselkedését.
 A természettudomány
szerepének a megismertetése
a társadalmi folyamatokban, a
személyes sors alakulásában,
az így szerzett tudás felelõs
cselekvésben történõ
felhasználása.
 Fejlõdik az empátiás készsége
és érzelmi intelligenciája.
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A modul elnevezése és
terjedelme
Levegõ és víz
levegõszennyezés,
vízszennyezõ anyagok

Talaj és kõzetek
Talajszennyezés,
tájértékek

A modul tartalma: Témakörök
 A levegõ fizikai – kémiai jellemzõ és
vizsgálatuk (egyszerû kísérletek)
 Üvegházhatás, ózon
 Légszennyezõ gázok és hatásaik (szmog)
 Nemzetközi egyezmények
 A víz minõsége, körforgása
 Vízfogyasztás
 Vízvizsgálati módszerek







A talaj jellemzõi, magyarországi talajok
A talaj tulajdonságainak vizsgálata
Talajszennyezõdés
Földtani értékek és védelmük
Kõzetek, õsmaradványok, barlangok

A modul célja
A levegõ, mint gáz fizikai, kémiai
jellemzõinek megismertetése, látványos
kísérleteken keresztül a légszennyezési
jelenségek bemutatása. Az üvegházhatás
modellezése. Az üvegházhatás
értelmezése.
Az ózon jellemzõinek megismertetése a
résztvevõkkel, az ózon feladata a
légkörben.
A légyszennyezések okai, formái, levegõ
szennyezõ gázok és hatásaik az élõvilágra
és az épített környezetre (savasesõ, szmog
stb. kialakulása).
Vízminõség meghatározása.
Gyakorlatokkal, modellekkel, kísérletekkel
fejleszteni a résztvevõk természetmegismerési kompetenciáit. Bemutatni a
vízfogyasztási szokásokat, a
környezettudatos vízhasználatot. A
szervezet irodájának vízhasználata
fogyasztás és felhasználás összefüggésese.
A talajok tulajdonságainak megismerése,
képek, modellek segítségével a talajok
jellemzése. A talajok
szennyezõanyagainak megismerése.

A hétköznapi növény és talajápolás
gyakorlata. (Az iroda zöldítés lehetõségei.)
Földtani értékeink megismerése, tájalkotó
kõzetek, sziklaformák, a mészkõ
pusztulása (karsztosodás),
barlangképzõdés, mészkõbarlangok és
védelmük.

A táj mint érték

Termelõ
termelõ

szervezetek
szervezete

Közlekedés, hulladék







Hogyan alakítja át az ember a tájat?
Helyes tájgazdálkodás
A Tájökológia alapjai
Hazánk tipikus tájainak megismerése
Környezetvédelmi esettanulmányok,
feldolgozás (pl.: tiszai ciánszennyezés,
garéji hulladéktemetõ, dunai vízlépcsõ)





A közlekedés szennyezéskibocsátásának szabályozása
A hulladékgazdálkodás
környezetvédelmi kérdései
A hulladékgazdálkodás gazdasági
kérdései

A résztvevõk megismerkednek a hazai
alapkõzetekkel (magmás, átalakult,
üledékes) és ezek környezeti
tulajdonságaival (aprózódás, mállás)
A kommunikáció elméleti alapjainak a
megismerése és megértése.
Kommunikációs képességek fejlesztése, táj
elemzéssel, a táj hasznosításával
kapcsolatban.
A résztvevõk megismerkednek a
tájgazdálkodás legfontosabb elemeivel, az
ember tájátalakító tevékenységéve.
Megismertetni a résztvevõkkel a
hulladékgazdálkodás lehetõségeit és
korlátait. Ismerjék meg a termékdíjak
alkalmazásának Magyarországi
tapasztalatait.

Megszerezhetõ kompetenciák






Hipotézis megfogalmazása
Kísérlet tervezése és
kivitelezése a hipotézis
igazolására
Észlelés, elemi szintû
megfigyelés
Tapasztalatszerzés elõzetes
megfigyelési szempontok
alapján
Egyszerû kísérlet, vizsgálat,
modellezés,
mérés
irányítással

- Ismeretszerzés a talajok
sokféleségérõl,
szennyezhetõségérõl
- Talaj védelem, talaj-vizsgálat,
és modellkészítés

 Kérdések megfogalmazása
önállóan
a
környezetre
vonatkozóan
 A
vizsgálódásokhoz,
mérésekhez,
kísérletekhez
szükséges eszközök ismerete
és balesetmentes használata

A résztvevõk ismerik a
kommunikáció alapvetõ elemeit,
törvényszerûségeit. Képesek a
kommunikáció alapvetõ
szabályai szerint kommunikálni,
mások kommunikációs stílusát
elemezni és értékelni. Ismeretei
segítségével bemutatni, érvelni,
vitázni. Esettanulmány módszer
megismerése, esettanulmányok
elemzése. Beszámoló készítés.
Rögzítés, dokumentálás a
szakkifejezések helyes
használatával, szóban, írásban,
egyszerûbb vázlatrajzon,
sematikus ábrákon, a célnak
megfelelõ módon.
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A modul elnevezése és
terjedelme
Vállalati
környezetvédelem

A modul tartalma: Témakörök







Környezetvédelem és
marketing

Környezetvédelmi indikátorok
szerepe és mûködésük gazdasági
jelentõsége
Környezetközpontú irányítási
rendszerek
Anyag-, és energiatakarékosság
Piaci vagy állami preferenciák a
környezetvédelemben
Az Európai Unió
környezetvédelmi feltételei és
követelményei Magyarország
számára
Környezetpolitika struktúrája az
Európai Unióban

 Vállalati-intézményi öko-marketingkoncepció
 Öko-controlling szerepe és jelentõsége a
vállalati termelésben
 Vállalati környezetmenedzsment: a
környezeti jelentések, mint a környezeti
kommunikáció új eszközei.
 Az ISO 14000 szabványcsalád
alkalmazásának célja és feltételei

A modul célja

Megszerezhetõ kompetenciák

A vállalati környezetvédelemmel
kapcsolatos ismeretek rendszerbe
foglalása, bõvítése. Saját
elképzelések eredményeinek
Néhány környezetközpontú irányítási
rendezése, elemzése,
rendszer elemzése, tanulmányozása.
értelmezése.
Szakmai cikkek, jelentések
Anyag-, és energiatakarékosság növelése a
elemzése, adatsorok értelmezése,
vállalati szférában, gyakorlati ismeretek
diagramkészítés.
szerzése.
A résztvevõk megismerik az EU
környezetpolitikáját, ennek kapcsán saját
környezeti stratégiát készítenek a
szervezetükre vonatkozóan. Az EU
Környezetpolitika struktúrájának elemzése
SWOT analízissel.
A vállalati kommunikációs marketing
Plakát, szóróanyag tervezése
általános modeljének megismerése.
(információ és képi megjelenítés
Az Öko-controlling megismerése és
– esztétika).
használata, adaptálása a szervezetre.
Vállalati környezetmenedzsment –
Probléma megfogalmazásának
szóróanyag, brossura tervezése a szervezet képessége önállóan a
tevékenységéhez igazodva.
környezetére vonatkozóan,
Az ISO 140000 szabványcsalád
értékek felismerése és
megismerése, alkalmazásának lehetõségei bemutatási lehetõségei.
a szervezetben.
A szervezet környezetérzékenységének
sokoldalú bemutatása (reklám).
Ismeretek szerzése az indikátorokkal
kapcsolatban, a környezetvédelem és a
gazdaság fenntartható viszonya.
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Havas Péter (2001): A fenntarthatóság pedagógiája. Új Pedagógiai Szemle, 9–10. sz.
Kiss Gábor (2007): Hogyan segíti a környezeti ismeretrendszer a környezeti nevelést? In: Márföldi Anna (szerk.):
Tudománnyal a környezeti nevelésért Konferencia (Sopron, 2007. november 89.) Konferenciakötet. NyugatMagyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar, Tanárképzõ Intézet, Sopron, 2537.
Kiss Gábor (2008): Hogyan segíti a környezeti nevelés a természet-megismerési kompetencia fejlesztését? In:
Györgyiné Koncz Judit (szerk.): Kompetencia-Fejlesztés-Érték (Nagykõrös, 2008. május 2324.)
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EGYÜTTMÛKÖDÉS A VÁLLALKOZÓKKAL A KESZTHELYI TÉRSÉG
FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
DR. KOVÁCS ERNÕ, DR. LÕKE ZSUZSANNA, DR. BACSI ZSUZSANNA
egyetemi docens, egyetemi adjunktus, egyetemi docens
Pannon Egyetem Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Tanszék, Nyugat-Balatoni Társadalomtudományi Kutatócsoport

Bevezetés

A Keszthely-Hévízi Kistérség Foglalkoztatási Paktum pályázatának kutatási részével bízta
meg a Veszprémi Egyetem (jogutód Pannon Egyetem) Georgikon Mezõgazdaságtudományi
Kar Nyugat-Balatoni Társadalomtudományi Kutatócsoportját. A foglalkoztatási helyzet
javítását célul kitûzõ munkában nagy szerep hárult a térség foglalkoztatóira. Pozitív
meglepetést eredményezett számunkra, hogy a rendkívül rövid idõ – mindössze egy hónap
alatt elkészítendõ – interjúknál a vállalkozó szféra készségesebbnek bizonyult, mint a civil,
vagy a közszféra szereplõi. A Keszthelyi térség kis-, közepes- és nagyvállalkozói térségi
társadalmi, szociális cél érdekében egységesen segítették munkánkat, és tették lehetõvé, hogy
a kistérség Foglalkoztatási Paktum projektje végül mintaprojekt lett.
Anyag és Módszer
A Keszthely-Hévízi Kistérségi Társulás foglalkoztatási helyzetének felmérésére 2005.
november és 2006. február között került sor a Keszthely-Hévízi Többcélú Kistérségi Társulás
felkérésére. Elsõként a meglévõ statisztikai, illetve megyei és térségi értékelésekre
támaszkodva elkészítettük a kistérség helyzetképét.

Ezen feltáró munka eredményeként körvonalazódott, hogy kik a térség fontos munkaadói,
gazdasági szereplõi, leendõ együttmûködés fontos partnerei, akikkel interjút készítettünk. Az
50 interjús információ- és véleménygyûjtés során a következõ munkapiaci szereplõk
képviselõit kerestük meg:
kistérségi nagyvállalkozások
kistérségi kis- és közepes méretû vállalkozásai (KKV szektor)
közép- és felsõfokú oktatási intézmények
felnõtt- és továbbképzõ piaci szereplõk
munkaügyi központ
kistérségi önkormányzatok vezetõi, szakreferensei
a munkapiaci problémák megoldásában, kezelésében közremûködõ
civil szervezetek képviselõi (1. táblázat).
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1. táblázat: Az interjúval megkeresett cégek, intézmények listája
cég, intézmény

Fundaxis Kft. építési vállalkozó
Közgazdasági Szakközépiskola
Bibó Gimnázium

Zalavár Polgármesteri Hivatal
Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány, Ben-Corn
Gabonakereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Duplex Kft.

Nõk a XXI. Századért Egyesület
Rezi Polgármesteri Hivatal

település

interjútípus

Hévíz

Vállalkozó

Keszthely
Hévíz

oktatási intézmény

Zalavár

Önkormányzati

Keszthely

Civil

Keszthely

Nagyvállalkozó

Keszthely

Civil

Rezi

Perfekt Rt.

Zalaegerszeg

Zala Pont Kft.

Zalaegerszeg

Akadémia Alapítvány Gazdasági Szakközépiskola

oktatási intézmény

önkormányzati

oktatási intézmény
oktatási intézmény

Keszthely

oktatási intézmény

Eurofa2000

Keszthely

nagyvállalkozó

Danubius Rt.

Keszthely, Hévíz

Nagyvállalat

Gyenesdiás

civil

Hévíz

vállalkozói

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
Café Rigoletto

Dióskál Polgármesteri Hivatal
Ipartestület

Cserszegtomaj Polgármesteri Hivatal
Kereskedelmi és Iparkamara

HORVÁTH-ÉP, Iparkamara, Kehida Termál
Szálloda

Zalaszántó Önkormányzati Hivatal
Munkaügyi Központ
VE TTI

Mozaik Áruház Kft.

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Kehidakustány Önkormányzat

Alsópáhok Önkormányzati Hivatal
Carbona Hotel

gyógyászati segédeszközök

Dióskál
Keszthely
Cserszegtomaj
Vonyarcvashegy

Kehidakustány, Keszthely
Zalakaros
Zalaszántó
Keszthely

önkormányzati

közvetítõ szervezet
önkormányzati

közvetítõ szervezet
nagyvállalkozó
nagyvállalkozó
önkormányzati

közvetítõ szervezet

Keszthely

oktatási intézmény

Gyenediás

Nagyvállalkozó

Keszthely
Kehidakustány

közvetítõ szervezet
Önkormányzat

Alsópáhok

Önkormányzati

Hévíz

Nagyvállalkozó

Hévíz

Vállalkozói

VSZK

Keszthely

oktatási intézmény

VE GMK

Keszthely

oktatási intézmény

Keszthely

Nagyvállalkozó

TAKÉP Kft.

Zöldmezõ Utcai Ált.Isk.Szakiskola és Diákotthon
Lámpaház

Sármellék Önkormányzati Hivatal
Asbóth Szakközépiskola

Helikon Rádió, HévízPanzió, Utazási Iroda
Hotel Európa Fit

Térségi Vállalkozó Klub
Trombitás Kft.

Szent András Kórház

Hévíz Polgármesteri Hivatal

Zalaapáti Polgármesteri Hivatal

Keszthely

oktatási intézmény

Keszthely

Nagyvállalkozó

Sármellék

Önkormányzati

Keszthely

Oktatási intézmény

Hévíz

nagyvállalkozó

Hévíz

nagyvállalkozó

Keszthely

közvetítõ szervezet

Keszthely

Nagyvállalkozó

Hévíz

Nagyvállalkozó

Hévíz

önkormányzati

Zalaapáti

önkormányzati

Fly Balaton

Sármellék

Nagyvállalkozó

Nagyváthy Szakközépiskola

Keszthely

oktatási intézmény

Forrás: Saját szerkesztés

Részletes információkat gyûjtöttünk a kistérség foglalkoztatási helyzetérõl, a gazdasági és
munkapiaci problémákról, a képzési és továbbképzési piac alakulásáról, a vállalkozások, az
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oktatási intézmények, a munkapiacon megjelenõ dolgozók és a munkaügyi szervezetek,
valamint a civil szervezetek kapcsolatáról.
A kutatás továbbá kiegészült egy lakossági felméréssel, amit 2005. november 15. december 15. idõszakban végeztük a keszthelyi kistérség munkanélküli és inaktív lakossága
körében. Mindösszesen 209 fõ a válaszadók száma, megoszlásuk: 101 fõ (48,4 %) regisztrált
munkanélküli és 108 fõ (51,6 %) inaktív (gyermekgondozási támogatásban vagy szociális
segélyben részesülõ). A megkérdezettek kiválasztásához a KSH 2001 évi népszámlálási
adataira támaszkodunk. A kérdõívek adatait EXCEL táblázatba vittük fel, amelybõl a
megfelelõen kódolt adatokat az SPSS statisztikai programcsomagban alkalmazható
változókká konvertáltuk. Az adatok elemzését SPSS segítségével végeztük, leíró statisztikák,
gyakorisági eloszlások, valamint összefüggésvizsgálatok (Chi-négyzet próba, illetve
regressziós és variancia-vizsgálatok) alkalmazásával. Az eredmények prezentálását MSWord
szövegszerkesztõvel, illetve grafikus szerkesztõprogrammal készítettük.
Eredmények
Helyzetfeltárás
A vizsgálat helyszíne a Keszthely-Hévízi Kistérségi Társulás jelen kutatás idején 2
városból (Keszthely és Hévíz), továbbá 7 part közeli és 18 ún. háttértelepülésbõl állt. Mára
kivált belõle Hévíz városa önálló társulást létrehozva.
A térség állandó lakosainak száma az utóbbi években kis mértékben növekedett, ami
önmagában kedvezõ változást jelent. Fontos azonban megjegyezni, hogy a lakosság számának
növekedése 3-4 település kedvezõ irányú lakosságszám változásának eredménye, továbbá
nem a természetes szaporulat mutatóihoz köthetõ, hanem a vándorlási mérleg eredménye. A
tendencia az, hogy a városok és part közeli települések esetében a lakosságszám emelkedik,
míg a parttól távolabb elhelyezkedõ települések esetében csökkenõ tendenciát mutat. Az
idõsek aránya a parttól távolabbi településeken jóval magasabb, mint a városokban és part
menti településeken, és az állandó népesség folyamatos csökkenésével ez az arány egyre
kedvezõtlenebb irányba változik.
A statisztikai kistérség gazdasági szempontból nem elmaradott, mégis rurális térségnek
számít. Az 1. ábrából is látható, hogy a kistérség településein a foglalkoztatási helyzet eltérõ
képet mutat. A foglalkoztatottak lakosságon belül mért százalékos aránya egyes településeken
20-25% körüli, míg csak néhány településen haladja meg a 40%-ot.
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Fo gl a ko ztato tta k a r á nya (% )
4 5,0 0 %

4 0,0 0 %

3 5,0 0 %

3 0,0 0 %

1.

Zala megye összesen

Zalavár

Kes zthelyi statisztikai kistérség

Zalaszántó

Zalaszentmárton

Zalaapáti

Zalaköveskút

Vindorny alak

Vonyarcv ashegy

Vindornyafok

Vállus

Várvölgy

Szentgyörgyvár

Rezi

Sármellék

Keszthely

Nemes bük

Hévíz

Karmacs

Gétye

Gyenesdiás

Felsõpáhok

Diósk ál

Eger aracsa

Bókaháza

Csers zegtomaj

Alsópáhok

Balatongy ör ök

2 0,0 0 %

Esztergályhorv áti

2 5,0 0 %

ábra: Foglalkoztatottak aránya településenként
Forrás: KSH (2001)

A lakosság foglalkozási fõcsoport szerinti elemzése is mutatja, hogy mely területeken
tapasztalható gazdasági növekedés, és mely területek stagnálnak. A turizmus, mint
szolgáltatási ágazat kistérségi szinten még mindig a legjelentõsebb foglalkoztatási szektor (2.
ábra), míg a mezõgazdaság visszaesése az elmúlt évtizedekben drasztikus volt, a
foglalkoztatásban betöltött szerepe mára alig haladja meg a néhány százalékot.

Kistérség lakosai foglalkozási fõcsoportok szerint
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2. ábra: A kistérség lakosai foglalkozási fõcsoportok szerint
Forrás: Saját szerkesztés KSH (2001) adatok alapján
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A foglalkoztatottak foglalkozási fõcsoport szerinti összetétele azonban minden településen
más képet mutat, és tükrözi a településen meglévõ munkalehetõségeket is. A part közeli
településeken domináns a szolgáltató szektor jelenléte, míg a háttértelepüléseken magasabb a
mezõgazdaságból és ipari, építõipari tevékenységbõl élõk aránya.
A 2000 óta a regisztrált munkanélküliek száma a térségben, évente folyamatosan
növekszik, tehát stabilan növekvõ tendenciát mutat, mind a 27 településre vizsgálva. A
szezonalítás, a ciklikus munkanélküliség jelenleg is hangsúlyozottan jellemzõ a térségre, amit
a 2005-ös adatok idõsorán keresztül szemléltetünk (3. ábra). Az okokat a késõbbiekben az
interjúk is megerõsítik: a térségben a legjellemzõbb gazdasági ág a turizmus, a vendéglátás,
illetve az építõipar, melyek többnyire szezonálisan igényelnek munkaerõt.
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3. ábra: Munkanélküliségi ráta alakulása 2005. évben
Forrás: Munkaügyi Központ adatai (2005)

Keszthely-Hévízi Kistérség 27 településén a ténylegesen mûködõ vállalkozások száma
5600 körül mozog. A térség speciális turisztikai adottságai hatással vannak a helyi vállalati
szektor szerkezetére. Leginkább az idegenforgalomhoz köthetõ vállalkozások dominálnak
(szobakiadás, vendéglátás és építõipar). A Kistérség azonban nem tekinthetõ gazdaságilag
koherens egységnek, mivel a háttértelepülések nem részesülnek olyan nagymértékben az
idegenforgalomból, mint a part közeli települések. A térségben mûködõ vállalkozások aránya
elkülönül a part közeli és háttértelepüléseken, ahogy ezt a lenti 4. ábra is mutatja a Balaton
parthoz közeli településeken, nagyobb számban vannak jelen. Kiemelendõ, hogy az egyéni
vállalkozások mintegy 2/3-os részarányt képviselnek a térségi vállalkozásokból.
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4. ábra: A mûködõ vállalkozások megoszlása a Kistérségben
Forrás: Keszthely Statisztikai Körzet AVOP felülvizsgálata (2004)

A falvakban tetten érhetõ jelentõs népességfogyás elsõsorban a munkalehetõségek
hiányának, a képzett fiatalok elvándorlásának, és a kisfalvak életlehetõségeinek
beszûkülésének következménye. A probléma elsõsorban a központoktól távolabb esõ,
alacsony lakosságszámú kistelepüléseket érinti. Itt jelentkezik a negatív vándorlási egyenleg
másik következménye is, az elöregedõ települési korcsoporti összetétel, mely maga után
vonja a települési élettér, faluközösség elöregedését. A falu elöregedésének negatív hatása,
hogy a településen a szociális ellátórendszer túlterhelt, és nagy anyagi terhet jelent az
önkormányzatnak.
A munkanélküli és inaktív helyi lakossági vizsgálat
A kérdõíves elemzéskor az iskolai végzettség és a munkanélküli státusz összefüggéseit
kerestük: a pályakezdõk fele felsõfokú diplomával rendelkezik, és további 37,5%
érettségizett. Ugyanekkor a szociális segélyen lévõk körében a képzetlenek (maximum 8
általánost végzettek) aránya 45,1% volt a megkérdezetteink körében, és további 39,2%
rendelkezik legfeljebb szakmunkás, illetve szakközépiskolai végzettséggel. A regisztrált, nem
pályakezdõ munkanélküliek körében a szakmunkás és szakközépiskolai végzettség valamint
az érettségi a leggyakoribb végzettség (együttes arányuk 69,4 %), míg a gyermeknevelési
támogatásban részesülõk esetében a középfokú végzettségûek (szakmunkás, szakközépiskola
vagy érettségi 54,4%) mellett 28,1% diplomával rendelkezõ is található. Ez a csoport
annyiban hasonlít a pályakezdõkre, hogy itt sincs 8 általánost el nem végzett válaszadó, és a
legfeljebb 8 általánost végzettek aránya is nagyon alacsony, 5,3 %.
A válaszadók szakképzettség szerinti megoszlására jellemzõ, hogy közülük 36 fõ nem
rendelkezik szakmával, szakképzettséggel (5. ábra). A 173 szakmával rendelkezõ személy
közül 75 fõ rendelkezik második szakképzettséggel, és 25 fõ harmadik szakképzettséggel is.
A leggyakoribb szakma az eladói képzettség, de a felsorolt szakmák köre rendkívül
változatos, az autószerelõtõl a könyvelõig, illetve mérnöki vagy közgazdász képzettséggel
rendelkezõkig.
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5. ábra: Szakmák gyakorisága a kérdõívvel megkeresettek körében
Forrás: Saját kutatás eredményébõl szerkesztve

Valamennyi életkor kategóriában találhatunk olyan munkanélkülit, aki soha nem dolgozott
sem önállóan, sem pedig alkalmazottként. Ugyanakkor az életkor növekedésével nagyrészt
egyenes arányban nõ a munkában töltött évek száma is, bár ebben bizonyára benne van a
munkanélküliség elõl a kényszervállalkozói státuszba történõ menekülés jelensége is.
A munkanélkülivé válás okaira kérdezve azt kaptuk, hogy az „egyéb ok” mellett az
„elbocsátották” 12,4%, a „pályakezdõ” (6,8%) és a gyermekgondozáshoz kapcsolódó okok
(12,5%) a legfontosabbak . Valamint a „nem találok megfelelõ munkát” válasz is 11,5%
gyakorisággal szerepelt.
A válaszadók 26,8 %-a keresett már 1 évnél hosszabb ideig munkát, és további 12,4 % hat
hónap és 1 év közti idõtartamig. Mindössze egynegyedük (24,9%) keresett eddig 1 hónapnál
rövidebb ideig munkát, köztük 8,6% nem keresett még soha munkát.
A válaszadók 42%-a teljes munkaidõs munkát szeretne, további 21 % elsõsorban teljes
munkaidõst, de elvállalna részidõst is. Az elsõsorban vagy kizárólag részidõs munkát keresõk
aránya igen alacsony, nem éri el az 5%-ot, viszont 15,8 % válaszolt úgy, hogy akár részidõs,
akár teljes munkaidõs állást elvállalna. Az önálló vállalkozást indítani szándékozók száma
elenyészõ.
A munkavállalást elutasítók (összesen a válaszadók 19,9 %-a) legnagyobb részt a kapott
segélybõl való megélhetés megfelelõségét (63,2 %) említik, a képzettségnek megfelelõ
munka találásának lehetetlensége (12,3%), és a jelen „munka” megfelelõsége vagy a
családalapítási szándék (10,5% - 10,5%) követi ezt, de lényegesen kisebb arányban.
Interjús felmérés eredménye
A Keszthely-Hévízi Kistérség az ország fejlettebb és munkapiaci szempontból kedvezõ
helyzetben levõ kistérségei közé tartozik mind országos, mind megyei összehasonlításban. A
viszonylagos kedvezõ helyzet ellenére az itt élõk, az általunk megkérdezett vállalkozók,
intézményvezetõk, polgármesterek és civil vezetõk véleménye szerint jelentõs feszültségek
vannak a térség gazdaságában, ami a turizmusipar és részben az ehhez kötõdõ építõipar
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túlsúlyával és ma érzékelhetõ stagnálásával, részbeni visszaesésével magyarázható. Kevés a
tartós, éves foglalkoztatást nyújtó ipari munkahelyek száma, s magas közszolgáltatásban
dolgozóké (egészségügy, oktatás, kultúra, államigazgatás), ami azt jelenti, hogy a
közszolgáltatások finanszírozási problémái, az itt jelentkezõ leépítések a térségi
munkanélküliség növekedését eredményezik (pl. pedagógusok esetében).
A turizmusipar napjainkban tapasztalt stagnálása és bizonyos szolgáltatók körében
visszaesése és ezzel együtt az építõipar visszaesése mind oda vezettek, hogy a térségi
munkapiacon alapvetõen túlkínálat van, s a meghatározó térségi ágazatokat érintõ gazdasági
visszaesés és stagnálás a munkanélküliségi ráta emelkedéséhez vezetett.
A turizmusgazdaság, különösen a balatonparti településeken erõsen szezonfüggõ. Hévíz és
részben Kehidakustány ebbõl a szempontból kedvezõ helyzetben van, s a megkérdezettek
szerint a foglalkoztatottság növelésének egyik megoldása a szezon meghosszabbítása, az elõés utószezon jobb turisztikai kihasználása lehet.
A térségi építõipar, részben a turizmusgazdaság által a ’90-es évek elejétõl támasztott
igények miatt az egyik legfontosabb térségi iparággá vált. Számos kisebb és közepes méretû
vállalkozás van jelen a térségi piacon, azonban az elmúlt évek visszaesése, a beruházások
elmaradása komoly nehézségeket okoz az ágazatban, ami a foglalkoztatottak számának
csökkenésében is jelentkezik.
Egyik válaszadónk arra is fölhívta a figyelmet, hogy a stagnálás és a részbeni építõipari
visszaesés az ágazatban tevékenykedõ vállalkozások tartalékainak föléléséhez, a kialakított
belsõ munkaszervezetek szétzilálásához vezet.
A szezonalítás és a turizmusgazdaság elsõsorban a balatonparti és a Hévíz-Kehidakustány
vonzásában levõ települések gazdasági életét határozza meg. A kistérség magjától távolabbi,
azt mindegy körbefogó településgyûrû gazdasági és ezzel együtt foglalkoztatási helyzete
kifejezetten rossznak tekinthetõ. Ezeken a településeken a szocialista ipar és mezõgazdaság
megszûnését követõen alig indult be a magángazdaság, a települések legnagyobb
foglalkoztatója az – egyre nehezebb finanszírozási feltételek közepette mûködõ –
önkormányzat.
Ezeken a településeken az önkormányzati közszolgáltató intézmények mellett a
legelterjedtebb foglalkoztatási forma a közmunka, ill. az átlagnál kedvezõbb szakképesítéssel
rendelkezõk egy része a térségi centrumokba ingázik. Ezeknek a településeknek a szociális
problémáit növeli, hogy a térség városai a rossz körülmények között élõ, szegény családoknak
ezekben a kisfalvakban vesznek házakat, így a városi szociális problémákat ide exportálják.
A kistérségi centrumtól távolabb levõ települések lakóinak munkapiaci esélyeit csökkentik
a magas utazási, bejárási költségek, amik sok esetben olyan magasak, hogy a
munkavállalónak jobban megéri a munkanélküli, álláskeresési juttatások választása.
A térség átalakuló gazdaságában az is feszültséget okoz, hogy a munkaerõ-kínálat és
kereslet gyakran nem találkozik, egyrészt amiatt, mert az oktatási rendszerbõl kikerülõ
fiatalok egy részét túlképzettnek tartják a vállalkozások saját igényeikhez képest, másrészt a
speciális szak- és a változó igényeknek megfelelõ nyelvtudás (pl. angol) hiányára hívták fel
figyelmünket. Ezek a kínálati és keresleti különbségek piacgazdasági viszonyok között
természetesnek tekinthetõk, mint ahogy az is, hogy a munkavállalók a munkanélküliek
ellátásában kínálkozó lehetõségeket igyekeznek saját javukra kihasználni.
A térségi társadalomban is jelen van – igaz más térségeknél kisebb arányban – az a
csoport, amelyik a munkapiacról tartósan kiszorultnak tekinthetõ. Ezeknek az embereknek az
egyik része a centrumoktól távolabb elhelyezkedõ falvakban él, másik csoportjuk pedig
hajléktalanszállókon, ill. a szociális ellátórendszer teremtette viszonyok között.
Válaszadóink egy része fölhívta figyelmünket a munkapiaci elõírások rugalmatlanságára,
ami véleményük szerint gátolja az alkalmazkodást az idegenforgalom szezonális igényeihez.
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Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ezeknek az elõírásoknak a megváltoztatása nem kistérségi
kompetencia.
Különösen a térség nagyobb szállodáiban már ma is jelen vannak a külföldi
munkavállalók, akiknek száma a kistérség munkapiaci gondjaiból fakadóan várhatóan
emelkedni fog. Sajátos anomáliaként jelent meg az interjúkban a külföldi munkavállalók
foglalkoztatásának adminisztrációs nehézsége.
A megkérdezettek szinte egybehangzó véleménye szerint a térség gazdasági nehézségeibõl
a kiutat a sármelléki repülõtér bõvítése, a légi utas- és teherforgalom bõvítése ill. a reptér
közelében létesítendõ ipari park kínálhat. A kistérség gazdasági és politikai szereplõinek
összefogásától, lobbizási és marketing-sikereitõl függ elsõsorban a Sármellék által kínált
lehetõségek kihasználása, ugyanakkor válaszadóink arra is felhívták figyelmünket, hogy a
reptérrel összekapcsolva olyan ipartelepítést kell megvalósítani, ami a tartós foglalkoztatás
iránti tömeges igényt megvalósítja. E feladat elvégzését nemcsak a kistérség közlekedési
problémái, de a természet- és környezetvédelem elõírásai is nehezítik.
Interjúalanyaink és egyben a statisztikák szerint két olyan rétege van az aktív korú
embereknek, akik munkapiaci pozíciói különösen gyengének mondhatók (6. ábra).
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6. ábra: Munkavállalók munkapiaci pozíciócsoportjai
Forrás: Csite et al. (2006)

Egyik csoportjuk az idõsebb, jellemzõen 40-45 évnél korosabb és alacsony
iskolázottsággal, elavult szakképzettséggel rendelkezõk csoportja, akik jelentõs része 1990
után a különbözõ elõnyugdíjazási és rokkantosítási megoldásoknak köszönhetõen el is hagyta
a munkapiacot. Ugyanakkor jellemzõ az is, hogy a nyugdíjazási szabályok és ellenõrzés
szigorodásával ez a lehetõség egyre kevesebb ember elõtt áll nyitva, viszont
elhelyezkedésükre továbbra is kevés esély van. A munkapiaci helyzetüket tekintve
veszélyeztettek másik rétegét a fiatal pályakezdõk alkotják, akik között meg kell
különböztetnünk a térségi munkapiaci igényekkel összevetve alulképzett és túlképzett fiatalok
csoportját. Alulképzettségük, illetve elavult szaktudásuk miatt veszélyeztetett emberek
munkapiacon tartásának egyik gyakori megoldása a közmunka keretében vagy közhasznú
jelleggel történõ foglalkoztatás, ami általános gyakorlat a térség településein. A pályakezdõk
között különösen az egyetemi, fõiskolai végzettséggel rendelkezõk munkapiaci helyzetét
tartották interjúalanyaink nehéznek. Meg kell jegyeznünk, hogy az 1990-es évek második
felétõl induló felsõoktatási boom, az egyetemre-fõiskolára járók számának
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megháromszorozódására olyan körülmények között került sor, amikor a munkapiacon egyre
kevesebb lett a felsõfokú képzettséget igénylõ álláshelyek száma.
Az interjúk egy részében megjelent az a vélekedés is, hogy a piaci szereplõk egy jelentõs
része, különösen azok, akiknél könnyen megoldható a dolgozók elbocsátása és újak fölvétele,
igyekeznek az idõsebb emberek által betöltött álláshelyekre fiatalokat fölvenni. Erre egyrészt
azért kerül sor, mert a fiatalabbaknak kevesebb bért lehet fizetni, másrészt pedig azért, mert
munkabírásuk, alkalmazkodóképességük megfelelõbb.
A fiatalok munkanélkülisége, ami egy részüknél az alul-, más részüknél pedig
túlképzettségükbõl fakad kezelhetetlennek tûnõ problémaként jelenik meg interjúalanyaink
gondolkodásában. A pályakezdõk munkanélküliségét okozó tényezõk döntõ része
nyilvánvalóan nem kistérségi eredetû, hanem a globalizációból fakadó nemzetközi jelenség,
amit kiegészít, illetve fölerõsít a hazai gazdaság és oktatás elmúlt 15 éves mélyreható
átalakulása. E problémára úgy tûnik csak egyéni válaszok vannak: a megszerzett képesítés
kiegészítése más, piacképesebb szakismerettel; elvándorlás a gazdasági centrumokba,
elsõsorban Budapestre; vagy harmadikként a „tengés-lengés”, a szülõi segítség igénybevétele,
a különbözõ nem bevettnek tekinthetõ és néha a szürkegazdaság szférájába tartozó
munkavállalási megoldások alkalmazása. „Kezdjük a fiatalokkal. A fiataloknak Keszthelyen
egyáltalán nincs munkahelyük. El tengtek, lengtek azzal, hogy valamelyik kereskedelmi, vagy
vendéglátó egységben bejelentés nélkül dolgoztak. Ha azt nézzük, hogy közli, hogy van
gyereke, akkor már vége is az egész munkahelynek. Ez mindegy, hogy maszek, hogy
kisvállalkozó, hogy nagyvállalkozó, vagy ne adj isten – mivel Keszthelyen a legnagyobb
foglalkoztató az önkormányzat, ezen kívül nincs nagy munkáltató – akkor már viszont a
gyerek az gond. Egyszerûen akkor már nem jöhet szóba. Ha még nincsen gyereke, akkor meg
azért nem, mert akkor meg lesz, úgyis jön, és azzal a probléma is jön. A másik, ha idõsebb a
hölgy, akkor az a gond, hogy neki már magas munkabért kell adni. Ha önkormányzati szinten
nézem, én az önkormányzatra nem fogok felvenni egy 50 éves hölgyet, ha fel tudok venni egy
18 évest, mert nekem nem mindegy, hogy mekkora bért kell adnom, és hogy tudok a meglévõ
dolgozóim között variálni, hogy ki kapjon egy kis pénzt, és ki ne kapjon. Nem szívesen vesszük
fel az 50 éveseket se, de a fiatalt se. Nem találunk olyan fiatalt, aki mindenben szakképzett
legyen, az meg már idõs. Tehát ez sem jó. A férfiakra visszatérve. A n.n., amit mondott ahhoz.
Én végigéltem azt a nagy elbocsájtási rendszert, amikor a férfiak egyik napról a másikra
kikerültek az utcára. Azért azt tudni kell, hogy nem minden férfi tudja elviselni azt, hogy ma,
mint családfenntartó szerepel a családban, és a kamasz gyerekei elõtt másnap meg ott lesz,
mint utcára került ember. E miatt nagyon sok család tönkrement.”
Vállalkozás alapítását a legtöbben nem tartják tömeges megoldásnak a fiatalok
elhelyezkedési nehézségeinek megoldására. A fiatalok térségben tartására kialakítandó helyi
és kistérségi politikáinak elõkészítésekor figyelembe kell venni azt, hogy a keszthelyi
kistérség jelentõs oktatási centrum, ami szinte teljes körû alap- és középfokú oktatási
vertikummal rendelkezik, s felsõoktatási kínálata is bõvülõben van. Ez azt jelenti, hogy az itt
tanuló fiatalok jelentõs része a térségen kívülrõl érkezik ide tanulni, s természetes társadalmi
jelenség az, hogy az iskola befejezését követõen a kistérségen kívül helyezkednek el. Az
oktatási centrum lét másik hatása az, hogy az itt élõ és alkotó tanárok, kutatók gyermekei –
összhangban az oktatásra jellemzõ hazai tendenciákkal – másoknál nagyobb arányban
mennek egyetemre, fõiskolára, s az õ elõbb oktatási majd munkapiaci igényeiket a kistérség
nem tudja kielégíteni teljes mértékben. Megfontolandó a kistérség képzési stratégiájának
kialakításakor az oktatási kínálat bõvítése és minõségibbé tétele által elérhetõ
versenyképesség-növekedés.
A térség vállalkozói és önkormányzati vezetõ szerint mind a turizmusiparban, mind az
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építõiparban, mind pedig az önkormányzati szférában vannak hiányszakmák, illetve az angol
nyelvtudás hiánya mindegyik területen ma már gondokat okoz.
Hiányszakmák a turizmusiparban: a szakács, cukrász, angol nyelvtudással rendelkezõ
idegenforgalmi szakemberek, szakképzett szobaasszony, a gyógy és wellness menedzser. „5
éve mondjuk, hogy fontos lenne ebben a térségben a szobaasszonyok képzése. De ilyen még az
országban sincs. Ha mi irányítanánk a képzést, a Kamarák kezében lenne, akkor már régen
lenne.”
Az építõipar területén: minõségi középvezetõ, kõmûves. „Középvezetõ nincs. Vagy kineveli
magának az ember, vagy ráakad valamire, vagy nem. Minõségi szakemberek kellenének, meg
a középréteget kellene erõsíteni.”
Az önkormányzati szférában informatikus és mérlegképes könyvelõ, humán erõforrásmenedzser, turisztikai menedzser, angol nyelvet is ismerõ és beszélõ önkormányzati
szakember kell.
Kutatásunk során a térség közép- és felsõoktatási intézményeinek vezetõivel is
beszélgettünk, valamint azoknak az elsõsorban piaci szereplõknek a vezetõivel, akik a
felnõttképzésben, a munkavállalók át- és továbbképzésében vesznek részt. Egyértelmûen
megállapítható, hogy a képzési kínálat kialakításakor az intézmények két fõ szempontot
vesznek figyelembe:
1. Az iskola hagyományait, vagyis a már meglevõ szakoknak nagy a fönnmaradási
esélyük.
2. A diákok részérõl megfogalmazódó igényeket, amik elsõsorban a „divatnak”, a
közvélekedés változásának felelnek meg, s azt mutatják, hogy az egyes családok,
társadalmi csoportok milyen szaktudást tartanak a jövõben sikert hozónak.
A fentiek azt is jelentik, hogy a munkapiac munkaadói-vállalkozói oldala a szakok, képzési
megoldások indításába alig rendelkezik beleszólással, s így nem csodálkozhatunk azon, ha a
vállalkozások képviselõi szerint a képzési kínálat és a valós munkapiaci kereslet között nagy
eltérés van. Magyarul: az oktatás csak részben képez a munkapiacra.
Ebben két dolognak is szerepe van: egyrészt a vállalkozásoknak és érdekvédelmi
szervezeteiknek nincs sem tulajdonjoga, sem más intézményesített beleszólása a szakképzési
kínálat kialakításába. Másrészt az iskolák az állami normatívákért folyó küzdelmükben –
hosszú távú fönnmaradásukra és az ott foglalkoztatottak létbiztonságára való tekintettel – a
mennyiséget, vagyis a normatívákból származó bevételeket igyekeznek maximalizálni, nem
pedig más minõségi megfontolásokat. A gimnáziumok azért tekinthetõk ez alól részben
kivételnek, mert magas szintû minõségi középiskolára a társadalom egy rétegének mindig
szüksége van, elsõsorban generációk közti státuszátörökítési megfontolásokból.
A föntiekben vázolt oktatási megújulás és piacosodás ellenére a térség vállalkozóinak
jelentõs része úgy véli, hogy a szakképzés, különösen a középfokú szakmunkásképzés nem a
piaci igényeknek megfelelõen mûködik és elméleti síkon túlképez, a szakmai gyakorlatban
pedig alulképez. Nyilvánvaló, hogy ebben a szinte általánosnak mondható vállalkozói
véleményben az a tapasztalat is összesûrûsödik, hogy a különbözõ felsõbb képzési formák
bõvülésével ma már egyre kevesebb jó képességû fiatal választja a középfokú szakképzõ
intézményeket, s onnét is, aki teheti, igyekszik továbblépni a felsõoktatásba. Másrészt a
negatív vélemény kialakulásában az is szerepet játszhat, hogy a középiskolák és a vállalkozók
között nincs érdemi és intézményesített párbeszéd, s ami ennek eredménye lehetne: bizalmi
viszony.
A szakképzés jelenlegi színvonalával való elégedetlenségbõl fakad a vélemény, hogy a
gazdasági kamarának és a vállalkozóknak át kellene venniük a szakképzés irányítását, a
szakképzõ intézmények fönntartását.
A kistérségi foglalkoztatási paktum kialakítását a megkérdezettek nagy többsége helyes és
elõremutató kezdeményezésnek tekinti. Ugyanakkor néhányan fölvetették, hogy a paktum
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nem megfelelõ kialakítása és mûködése esetén, tovább sérülhet a térségi szociális partnerek
közti amúgy is elég gyenge bizalmi viszony. Ennek elkerülése érdekében a paktum
kidolgozásának kezdetén fontos figyelembe venni a potenciális résztvevõk elvárásait.
A paktum célja a kistérségi munkapiac rugalmasságának növelése, a szociális partnerek
közti együttmûködés mélyülése, közös gondolkodás elindulása és ezzel a partnerek közti
bizalom növelése. A paktum céljaként és a szociális partnerek közti késõbbi együttmûködés
alkalmas eszközeként a megkérdezettek a felek közti információáramlás jobbítását
fogalmazták meg. Komoly a megkérdezettek körében a részvételi hajlandóság, s ki-ki
igyekszik saját és szervezete sikeresebb mûködése érdekében a paktum kínálta lehetõségeket
kihasználni. Célként fogalmazódott meg, hogy a vállalkozók, azaz a gazdasági szféra
képviselõi a mainál pontosabban fogalmazzák meg elvárásaikat a munkapiac más szereplõivel
szemben, hogy ennek révén a munkaerõ-közvetítés, a képzés és továbbképzés intézményei a
valós gazdasági igényeket jobban figyelembe véve alakíthassák ki szervezeti stratégiájukat. A
paktum lehetõséget teremthet arra is, hogy a ma alá- és fölérendeltségi viszonyként
jellemezhetõ állam-vállalkozó kapcsolatrendszer a partneri együttmûködés irányába
mozduljon el a kistérségben, hogy a sok tekintetben egymásra utalt felek, különösen a
közszféra figyelembe vegye a vállalkozói szféra igényeit, elvárásait.
Elhangzott az interjúk során, hogy a paktumból hiányzik a központi költségvetési források
fölött rendelkezõ kormányzati szféra képviselete, ami azzal a veszéllyel jár, hogy nem fog
elég erõforrás jutni a foglalkoztatottsági helyzet hosszabb távú javulását lehetõvé tevõ
gazdaságfejlesztési projektekre.

Összefoglalás
A keszthelyi térség bár gazdaságilag fejlettebb, de foglalkoztatottsági szempontból az
országos átlaghoz közeli munkanélküliségi rátájú. Az idegenforgalmi adottságok a kistérség
gazdasági tevékenységeit nagyban befolyásolja, mely a fejlõdési lehetõségeket is
meghatározza. Kutatásunk célja volt, hogy feltárjuk a Keszthely-Hévízi Kistérség
munkaerõpiac mûködésének részleteit és anomáliáit. A kutatás során 2006 évben részletes
információkat és véleményeket gyûjtöttünk a kistérség foglalkoztatási helyzetérõl, a
gazdasági és azon belül a munkaerõpiaci problémákról. A statisztikai adatok feldolgozása
mellett kérdõíves felmérést végeztünk (207 fõ) a munkanélküliek és az inaktívak körében,
továbbá mély- és fókuszcsoportos interjúkat készítettünk a munkaerõpiaci folyamatokban
résztvevõ fontosabb szereplõkkel (munkaadók, Munkaügyi Központ, oktatási intézmények,
civilek), különös tekintettel a helyi vállalkozókra. A vállalkozók megfogalmazták igényüket a
Munkaügyi Központ felé: a munkanélküliek oktatását a meglévõ munkaerõ továbbképzésével
egészítsék ki. Megfogalmazódott, hogy a szakmunkás és a szakközépiskolai képzés
túlságosan elméleti. Vannak hiányszakmák, mely területeken tovább kell lépni. A helyi
vállalkozók hátrányban érzik magukat a helyi beruházásoknál. Túlságosan egyoldalú a
kistérség foglalkoztatási profilja. Nagy gond a szezonalítás. A vállalkozók egyre inkább érzik
az összefogás szükségességét, társadalmi felelõsségüket (Vállalkozói Klub), ezért nyitottak
szorosabb együttmûködésre egy Foglalkoztatási Paktum keretében.
Summary
The Keszthely region, although rather developed, has an unemployment rate similar to the
average of the country. The touristic endowments of the region influence greatly the
economic activities and determine the development opportunities in the area. The aim of
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the present research was to identify the mechanism and anomalies of the labour market in the
Keszthely-Hévíz Microregion. The research included collecting detailed information and
opinions about the employment situation in the microregion, and about the problems related
to the economy in general, and the labour market in particular. Besides the assessment of
secondary statistical data a survey was also carried out by questionnaires among the
unemployed and the inactive population (207 respondents), and deep and focus group
interviews were done with the major actors of the labour market (employers, Labour Centre,
educational institutions, NGOs), with special attention to local entrepreneurs. The
entrepreneurs have expressed their needs towards the Labour Centre: the Labour Centre
should organise trainings not only for the unemployed but also for workers already employed
to make them more efficient. Respondents stated that the vocational and technical education is
too theory-oriented. There are vocations with insufficient labour supply. The local
entrepreneurs feel themselves disadvantaged at local investments. The employment profile of
the microregion is uneven. Seasonality is a great problem. Entrepreneurs have increasingly
felt the need for cooperation and social responsibility (as was stated by the Entrepreneurs’
Club), so they are ready for closer cooperation within the framework of the Employment Pact.
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Társadalomtudományi Kutatócsoport

A környezetvédelem fontossága manapság a turizmusban is kiemelt, hiszen a
pénzmegtakarítás mellett jelentõs vendégcsalogató is. Ha a vendégek kényelmével és a
környezet védelmével egyaránt törõdünk, elnyerjük megbecsülésüket, és elviszik jóhírünket.
Miért különösen fontos ez? Mert a világon közel 700 milliói turista tölti éjszakáit
szállodákban és egyéb szálláshelyeken. Így a szállásadóknak rendkívül nagy a felelõssége,
hogy milyen formában üzemeltetik azt.
A turizmus környezeti hatásai

A turizmus olyan iparágként él az emberek tudatában, amelynek csak elõnyei vannak,
minél több vendég, gyarapodó bevételek, annál több profit. Ez részben igaz is. A turizmus
fejlõdése sok pozitív hatással jár: a fogadó területeken a helybeliek számára fontos bevételi
forrás, kedvezõ a hatása a helyi kulturális értékek fejlesztésére, a történelmi és a mûvészeti
emlékek állagának megóvására, ápolására és megõrzésére is ösztönzi az embereket. Ahol
fejlõdik a turizmus, ott ennek részese a helyi lakosság is, de egyben vesztese is. Ahova
milliók utaznak, ott problémát jelent a tömeg és ez mindig a környezet kárára megy
(Czeglédi, 1982). Tulajdonképpen éppen azt teszik tönkre, ami a turizmus vonzereje. A
természeti erõforrások felélése ill. a „táj” lerombolása, amelynek elemei a föld, a vizek, a
levegõ, a növények, az állatok, valamint a különbözõ jellegû emberi alkotások, hosszabbrövidebb idõ alatt az idegenforgalom tönkretételéhez vezet (Fekete, 2006). Az egyik kiút a
szelíd turizmus. De mi a megoldás a tömegturizmus környezetterhelésének megfékezésére? A
fenntartható szálloda a zöld szálloda, melynek elkötelezett hívei mind szállodaláncok, mind
önálló hotel üzemeltetõk is egyre többen vannak.
A zöld szállodák

Külföldön régi hagyományai vannak a szállodai környezetvédelemnek, Magyarországon
azonban csak 1995-ben indult útjára a zöld szálloda díj odaítélése. Kezdetben kis érdeklõdést
váltott ki az idegenforgalmi szakemberekben a környezettudatosság, de napjainkra
felismerték, hogy a kiadásokat kímélõ takarékosság az egyik pillére a környezetvédelemnek.
Ha pedig energiából, vízbõl kevesebbet használunk, akkor az nem csak a környezetünket érõ
terheléseket
csökkenti,
egy
fenntartható
turizmust
eredményez,
hanem
a
versenyképességünkön is javít.
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A Magyar Szállodaszövetség kiírására a tagszállodák pályázhatnak (külön a hazai és
külföldi szállodaláncok, illetve a független szálloda kategóriába tartozó szálláshelyek). Zsûri
értékeli és rangsorolja a beérkezett pályamunkákat. Mindkét kategóriában a 20 legjobb
pályamû benyújtója kapja meg a „Zöld Szálloda” oklevelet és jogosult két évig az elnevezést
és az emblémát használni.

1. kép: Zöld Szálloda logo
Forrás: Magyar Szállodaszövetség honlapja (2008)

Továbbá az elsõ három helyezettet külön is jutalmazzák: az elsõ helyezett a Nemzetközi
Szállodaszövetség Kongresszusán vehet részt, a 2. és 3. helyezett pedig egyéves
tagdíjmentességet élvez a szállodaszövetség díja értelmében.
A címet sok mindennel ki lehet érdemelni, hiszen sok olyan területe van egy szálloda
mûködésének, ahol helye van, és helye lehet a környezetvédelemnek (1. táblázat). A Zöld
Szálloda díj elkötelezettséget jelent a környezetvédelem iránt.
1. táblázat: A pályázati anyagban megválaszolandó kérdések

ZÖLD SZÁLLODA MEGVÁLASZOLANDÓ
KÉRDÉSEK,
ÉRTÉKELÉSI
PÁLYÁZAT
SZEMPONTOK
RÉSZEI
Bemutatkozás
Mûködik-e önöknél "zöld csoport"?
Kik a tagok?
Milyen gyakran tartanak megbeszélést?
Ismerik-e a "Ne zavarj" programcsomagot, ha igen, milyen módon
használják fel munkájuk során?
Tartanak-e oktatást a személyzet részére a környezetvédelmi program
megvalósítása érdekében?
Külsõ környezet
Hogyan alakítják külsõ környezetüket? (parkosítás, virágültetés,
szemétgyûjtés, fásítás stb.)
A növényeket napkeltekor és napnyugta után öntözik-e?
Környezetbarát növényvédõ szereket használnak-e?
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Milyen konkrét megtakarító intézkedéseket vezettek be? (elektromos
energia, gáz, fûtés, szellõzés, világítás)
Kikapcsolják-e a légkondicionálást és a fûtést nyitott ablaknál?
Lekapcsolják-e a villany, ha kimennek a szobából?
Végeznek-e adatgyûjtést (energia és vízfelhasználásáról, vegyi
hulladékok keletkezésérõl)?
Megfelelõen szigeteltek-e az ablakok?
A szauna idõmérõs-e?
Milyen módon és rendszerességgel mérik a megtakarítást?
Milyen további energiamegtakarító intézkedések bevezetése van
folyamatban?
Szilárd
hulladék Megvalósult-e önöknél a szelektív hulladékgyûjtés?
kezelése
Mely hulladékfajtákat gyûjtik ezzel a módszerrel? (papír, üveg,
moslék, veszélyes hulladék, vegyszerek)
Csak a housekeeping feladata, vagy bevonják a vendégeket, illetve
közvetlen környezetüket is?
Hova szállítják el a fent említett módon gyûjtött hulladékot?
Milyen belsõ intézkedést hoztak a papírfelhasználás csökkentésére, a
selejtezett anyagok, illetve hulladékok újrahasznosítására?
Vízfelhasználás
Tettek-e konkrét intézkedéseket a vendég, illetve a housekeeping által
használt vízmennyiség csökkentésére? (zuhany, WC, mosoda,
kertlocsolás, uszoda)
A vízfogyasztás (csapból, zuhanyból) <12 L/perc?
A szennyvíz tisztítása milyen rendszeren történik?
Mérik-e a megtakarítást?
Kísérje figyelemmel a helyi szennyvízhasznosítási tervezetet és a
vízvédelmi terveket
A törölközõ és ágynemû cseréje heti 1 - 2 alkalommal történik-e?
Van-e egyéb takarékossági intézkedés folyamatban?
Beszerzések
Környezetbarát tisztítószereket alkalmaznak-e?
Milyen módon gyõzõdnek meg errõl?
Használnak-e visszaforgatott papírt? Ha igen, mely területen?
élelmiszerek beszerzésénél gondolnak-e a hulladék csökkentésére
(kiszerelési méretek, csomagolóanyagok)?
Kínálnak-e biotermékeket a vendégeknek?
Miért tartja fontosnak a környezetbarát védjegyek használatát?
Információ
Hogyan tájékoztatják a vezetõséget, illetve a kollégákat munkájukról,
továbbítása,
a megtakarításokról, a további tervekrõl (újság, faliújság, értekezlet
vendégtájékoztatás
stb.)?
Milyen módon tájékoztatják a vendégeket környezetvédelmi
törekvéseikrõl?
Hogyan próbálják a vendégeket is bevonni a munkájukba?
Az értékesítési munkában felhasználják-e a környezetvédelmi,
takarékossági munkát, az elért eredményeket?
Adnak-e a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos információkat,
jegyeket?
Energiafelhasználás

Forrás: Saját szerkesztés www.hah.hu alapján
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A szálloda bemutatása
A környezettudatos szálloda téma vizsgálati helyszíne a Hotel Európa Fit 2000-ben nyílt
meg a vendégek részére. Hévíz centrumában, a gyógytótól mindössze 500 méterre, két
hektáros zöldövezetben fekszik a **** superior szállodakomplexum. Szállodaláncoktól
függetlenül üzemel, profilját az egészségturizmus határozza meg, így a gyógy-, a wellness és
a fittness turizmus elemei megtalálhatóak kínálatában. A szálloda 236 szobás, melybõl 5
egyágyas, 150 kétágyas, 6 szenior apartman és 75 apartszoba. A hotel további egységei az
Európa Étterem, Aperitif Drinkbár, Galéria Kávézó, Pool bár, Grillkert, a 250 fõs Nagyterem,
a 40 és 50 fõ befogadására alkalmas Szekcióterem és a Kék Szalon, illetve a Terápiás részleg,
Gyöngy Szépségintézet, Fitness terem, Uszoda és szaunavilág, Utazási iroda, parkoló,
háromszintes mélygarázs, házon belüli kisebb mosoda. Az Uszoda és szaunavilágban 7
medence található: ezek egy belsõ úszómedence, egy süllyesztett ülõ medence, 72,5m2-es
élmény medence, súlyfürdõ medence, pezsgõmedence, illetve egy kültéri úszó- és egy
Acapulco élmény medence.
Az alábbiakban a szállodaigazgatóval, egységek vezetõivel készített interjúk, illetve a
témában készült pályázati anyag és Tóth (2007) munkájának felhasználásával tekintjük át a
szálloda konkrét környezetvédelmi tevékenységét.
Szállodai környezetvédelem
A „Zöld Szálloda” pályázat megírásáról a vezetõség egy vezetõségi ülésen döntött. A
pályázathoz kapcsolódó anyagot miután a részlegvezetõk megkapták, õk tájékoztatták a
részlegükön dolgozókat azért, hogy közösen gondolják át, ki mit tud tenni saját részlegén
adott beosztásban. Céljuk az volt, hogy minden dolgozó megismerje, és magáénak vallja a
szálloda környezetvédelmi politikáját. Mindenki kifejthesse véleményét, hogy mely pontokon
szorul még javításra, és melyek azok, amik minden igényt kielégítenek.
A szobákban figyelmes tájékoztatókat helyeztek el, amelyek finoman felhívják a
vendégek figyelmét a környezetvédelmi szemlélet betartására, megpróbálják ösztönözni a
vendégeket azok alkalmazására.
Energia- és víztakarékosság

Az épület kialakításakor nagy figyelmet fordítottak a szigetelésre és a nyílászárókra, így
kevés energia szökik meg az épületekbõl. Természetesen az energiafelhasználás kordában
tartására törekszenek. Az energiatakarékosság számítógép vezérelte épületfelügyeleti
rendszerrel mûködik. Az energiafogyasztást elsõsorban az tudja befolyásolni, aki az
épületgépészeti rendszert kezeli, ezért rendszeresen részesül továbbképzésben, hogy feladatát
még tökéletesebben tudja ellátni. A számítógép vezértelt rendszer mûködésére a szobákban
például olyan takarékossági intézkedések kerültek kialakításra, mint a légkondícionáló
azonnali kikapcsolása, ha ablakot nyitnak. A kulcskártya is egy olyan trükk, amivel
automatikusan beléptetjük a vendéget az energiatakarékos-rendszerb. A szobanyitó kártya
nélkül nem lehet a szoba áramellátását igénybe venni, így ha a vendég elhagyja a szobáját,
automatikusan lekapcsolnak a lámpák, televízió stb. Ezzel áramot lehet spórolni, hiszen
feleslegesen sehol sem fogy az energia. Mind a fûtés, mind a légkondícionálás költségeit úgy
csökkentik, hogy a használaton kívül lévõ szobákat lekapcsolják. A housekeeping feladata
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ezt naponta ellenõrizni. A vendég érkezésének napján kapcsolják vissza, hogy a szoba
elfoglalásakor már se a hideg, se a meleg miatt ne legyen kellemetlenség. Amikor a telítettség
kisebb mértékû a szállodában, akkor komplett emeletet zárnak le, hogy a fûtés, hûtés
költségeit csökkentsék. Az elektromos berendezések maximálisan energiatakarékosak: így
mind a konyha hûtõszekrényei, mind a mosoda mosógépei „A” kategóriásak. A
vendégszobákban és a folyosókon is energiatakarékos izzók vannak elhelyezve. Az
energiatakarékosságra a szobákban elhelyezett táblácska hívja fel a figyelmet. A házon belül a
dolgozókat ugyancsak emlékeztetõ táblácskák figyelmeztetik a villany, illetve gépek
lekapcsolására. A konyhai részleg egyes ételek elkészítéséhez pároló szekrényeket használ. A
komplexum melegvíz szükséglete nem elhanyagolható, ezért a melegvíz elõállításnál
hõvisszanyerõ berendezést alkalmaznak. A kazán 80°C-os vizéhez kevert hidegvízzel állítják
elõ a melegvizet.

A szálloda a városi közmûhálózatra csatlakozik, szennyvize azon keresztül jut a
keszthelyi térségi szennyvíztelepre, ahol 3 fázisú tisztítási folyamat eredményeként a Balaton
vízvédelmi törvény szigorú vizminõségi paramétereinek is megfelel. Mindez a térség
csatornadíjában is megmutatkozik, hiszen az ország legdrágább szolgáltatói között találjuk a
DRV keszthelyi telepét. A felhasznált víz mennyiségének kordában tartása jelentõs költség
csökkentõ, de talán ennél is fontosabb, hogy az ivóvíz készletekkel is fenntarthatóan bánjunk.
Általánosan használt ma már, hogy a szállodai szobákban, közösségi területeken a
zuhanyzóknál, csapoknál perlátorokat, valamint átfolyás szûkítõket építenek be. A toalettek
ún. öblítõ stop gombbal ellátottak, ami elõsegíti a víztakarékosságot. A szállodában kizárólag
egykarú keverõcsapokat alkalmaznak, ezzel is mérsékelve a vízfelhasználást. A csöpögõ
csapokat azonnal megjavítják a mûszakos kollegák. Rendszeresen végeznek az illetékesek
energiafelhasználási méréseket. Az adatok értékelésével folyamatos kimutatás jelzi az
esetleges túlfogyasztást, így viszonylag hamar van mód intézkedni. Ez segíti a tudatos
takarékosságot. Egy másik kezdeményezés, hogy a törölközõket csak a vendég kérésér
cserélik minden nap, egyébként hetente kétszer. Ez kevesebb textília mosását, így kevesebb
víz, mosószer és energia felhasználást eredményez, ami a környezetvédelmen túlmutatva a
nyereségességet is növeli. Minden fürdõszoba falát az alábbi felhívás díszíti: „Környezetünk
megóvása érdekében, kérjük, csak a használt, koszos törölközõket dobják a földre!” A
tapasztalat az, hogy nap, mint nap a koszosnak ítélt fürdõlepedõk több, mint fele tiszta. Ez a
további teendõket is kijelöli, hiszen a vendégek szemléletének is változni kell egy rendszer
mûködéséhez. Jelentõs megtakarítás (a víz- és csatornadíjban), hogy a kert és a park saját
kútról van öntözve.
Saját szennyvíztisztítója nincs a szállodának, de az elõírásoknak megfelelõn a konyhai
szennyvíz zsíreltávolítása zsírfogókkal történik. A szálloda egységeinek többségében olyan
természetbarát termékeket alkalmaznak, melyek környezetbarát tanúsítvánnyal rendelkeznek
és 95%-ban lebomlanak a környezet, így vizeink terhelését csökkentendõ.
Zajcsökkentés és környezet

Nem csak a zaj, hanem a kiváló hõszigetelés elérése érdekében is az épület belsõ
falaira gipszkarton borítás került. A vendégszobákban behatárolásra került a szobai telefon
hangerõssége.
A szálloda külsõ megjelenésének meghatározója, hogy két hektáros virágos növényekkel
beültetett bokros, fás területen helyezkedik el. Nem csak a város hévíz nyerte már el a
„virágos város” címet, hanem a hotel munkatársai is mindent megtesznek annak érdekében,
hogy az ide érkezõ vendégek szép, nyugodt, csendes parkkörnyezetben kapcsolódhassanak
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ki. Ennek érdekében rengeteg virág és zöld növény kerül kiültetésre. A növények öntözését
saját kútból oldják meg este 23 órakor, illetve hajnali 5 órakor. A külsõ területek ápolásánál
környezetvédelmi szempontból fontos, hogy a kertészek környezetbarát növényvédõ és
ápolószereket használnak.
Hulladékgazdálkodás

A környezetvédelem terén a vezetõség elsõ lépésben részterveket készített. Ilyen
részterv volt a hulladékgazdálkodási terv is, mely minden a hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységre kitér a kezeléstõl, az elszállításon át, a felhasználásig és amennyiben lehetséges
az újrahasznosításig. A nyugati országokban a szelektív hulladékgyûjtés magától értetõdõ, de
nálunk még gyerekcipõben jár. Általában nagy probléma, hogy nincs elég hely a szelektíven
gyûjtött hulladék tárolására. Az Európa Fitnél ezért a hulladék elõkezelése a szállodában
történik hulladéktömörítõ gépekkel, hogy helytakarékosági szempontból. A szelektív
hulladékgyûjtés sajnos még nem teljeskörû, de a 2008. évben üzemelését megkezdõ modern
KETÉH (Keszthely és Térsége Hulladékátrakó) átrakóállomás reményeink szerint a teljes
szelektív hulladékgyûjtést lehetõvé teszi a térségben, így a hotelben is. Bizonyos
hulladékfajtákat jelenleg is elkülönítve gyûjt a hotel. A housekeeping dolgozói a
szobaasszonyi kocsinál végzik a papírhulladék kiválogatását. A papír begyûjtését és
elszállítását a keszthelyi KETÉH végzi. Mûanyagok a szálloda egész területén megtalálhatók,
mint szemeteszacskó. De a konyhai mélyhûtött áruk és vákumcsomagolások is mûanyag
hulladékot eredményeznek. Ahhoz, hogy ne csak a szálloda szintjén gyûjtsék szelektíven a
szemetet, hanem a szobákban is, ahhoz minimum két szemetest kell kihelyezni mindenhol a
jelenlegi egy helyett. Ha az irodában például nem biztosítják a külön szemetest a papírnak és
az egyéb hulladéknak, akkor a dolgozók sajnos nem fognak felállni és elmenni a másik
asztalhoz.
Részlegenként történik a veszélyes hulladék begyûjtése. A szállítást megfelelõ engedéllyel
rendelkezõ cégek végzik. A konyhai ételmaradékot ÁTEV gyáregységben hasznosítják, ahol
állati eredetû fehérjét állítanak belõle elõ. A használt étolaj és zsír szintén újrahasznosító cég
álltal kerül elszállításra.
A higiéniás anyagok, tisztálkodószerek tekintetében újratölthetõeket alkalmaznak. A
mellékhelységek kéztörlõi egyszer használatos papírtörlõk, de a törölközõk és a szalvéta textil
alapú a szállodában. A fürdõszobákban többször használatos üveg poharakat használnak. A
vendéglátó részleg szinte kizárólag betétdíjas üvegeket forgalmaz, ami nem csak
környezetarát, hanem költségkímélõ eljárás is. A konyhán az élelmiszer beszerzésekor üzemi
kiszerelést létesítenek elõnyben, ami ömlesztett kiszerelése miatt felesleges csomagolóanyag
többlethulladékot nem termel. Kizárólag a hidegcsomagoknál, a kávétejszín és cukor esetében
alkalmaznak porciós adagokat. Egyszer használatos eszközöket csak a hotel néhány olyan
egységében alkalmaznak, ahol ez elengedhetetlen. Ilyen a HACCP szabályozta konyha, ahol
papírsapkák, konyhai papírtörlõk, védõkesztyûk kerülnek alkalmazásra, illetve a terápiás
részlegen a higiéniás elõírások szerinti egyszer használatos eszközök. Amivel még jobban
lehetne a környezetterhelést csökkenteni, az lenne, hogy ha nem egyszer használatos
papírlepedõt kapnának a kezelés alatt. De ÁNTSZ elõírás, hogy minden vendég külön
papírlepedõt kapjon higiénés szempontból. A hotelben csak a recepción használnak egyszer
használatos tollakat. Újratölthetõ festékdobozú irodai gépeket, fénymásolókat tartanak.
Megtakarítást eredményezett, hogy fénymásoló kártyákkal gazdálkodnak a részlegek. És a
papírfelhasználást úgy csökkentik, csak a legszükségesebb dokumentumokat nyomtatják ki,
fénymásolják le. Több korábban fénymásolt dokumentum ma már scannelésre és elmentésre
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kerül. A fontosabb dokumentumokat is digitális adathordozón tárolják. Valamint a szállodán
belül is van recycling, a papír mindkét oldalára nyomtatnak.
Kommunikáció

Az elõzõekben bemutatott rendszerek bevezetésével a szálloda jó úton halad, hogy a
környezetét minél kisebb mértékben terhelje. De ehhez nem elég a beruházás megvalósítása,
hanem a környezetvédelmi szakemberrel heti rendszerességgel kell konzultálni a
változásokról, az esetlegesen felmerülõ problémákról. A vezetõi értekezleten kerülnek
megvitatásra a felmerült környezeti problémák. A döntések is itt születnek, hogy aztán
minden vezetõ alkalmazhassa a maga területén.

Hogy érezzék szerepüket a cég környezetvédelmi törekvéseiben, a dolgozóknak ún. greenmeetingeket tartanak, ahol tájékoztatják õket az újdonságokról, teendõkrõl. Közös
kommunikáció folyik ilyenkor, az alulról jövõ információkat, javaslatokat meghallgatják, és
beépítik. Nagyon fontos a dolgozók környezetvédelem iránti elkötelezettségének elérése, mert
nélkülük képtelenség végigvinni a vezetõség elképzelését. A legjobb reklám, a legsikeresebb
példamutatás a vendégek felé az õ hozzáállásuk. A Vendég (2005) címû gasztronómiai,
vendéglátó- és szállodaipari üzleti szaklap szerint az általános tapasztalat az, hogy a
személyzet betanításához, meggyõzéséhez legalább néhány évre van szükség. Ezért az
ösztönzés hatásos lehet a dolgozók motiválására: egy kanadai szállodában az
újrahasznosításra összegyûjtött kartondobozok, papír értékesítésébõl származó bevétel 50%-a
a személyzet szociális alapjába került.
A kommunikáció nem csak a dolgozók, hanem a vendégek felé is fontos, hiszen ha õk nem
követik, akkor hiábavaló a szálloda célkitûzése. Tapasztalat az, hogy a vidám vicces, rajzos
formában kifüggesztett tanácsokat nem veszik sértésnek a vendégek, hanem többségük
megfogadja.
További jó példa
A jó példa – a környezetvédõ magatartás - a szállodai vendéglátásban egy önfeledt
kikapcsolódás közben akár észrevétlen ivódhat a vendégbe. És szerencsére egyre több az
olyan turista, aki kifejezetten a Zöld Szállodákat keresi, részesíti elõnyben. Vannak, akik a
Világörökség részeit keresik fel, és már Magyarországon is akadnak olyan utazók, akik a
környezetvédelmi szálloda díj nyerteseinél töltik tudatosan szabadidejüket.

Az általunk bemutatott szálloda 2005-2006 évben viselhette a Zöld Szálloda elnevezést. A
rendszer jelenleg is mûködik náluk, és a szelektív hulladékgyûjtés terén még tovább is léptek.

A következõ idõszak pályázati nyertese többek között egy olyan Tolna megyei hotel, ahol
napkollektoros és hõszivattyús rendszer biztosítja a használati melegvizet és a fûtés jelentõs
részét. Ha a 4 hõszivattyú és az épület tetején elhelyezett 12 napkollektor mégsem termel
elegendõ energiát, akkor gázfûtéssel segítik ki a megújuló energiatermelõ rendszert. A Zichy
Park Hotel kizárólag a napkollektorokkal a melegvíz elõállításhoz szükséges energia 60%-át
takarítja meg évente (Heiman, 2007). A keletkezõ szennyvizet az uniós elvárásoknak
megfelelõen helyben ártalmatlanítják. És nem utolsó sorban az ide érkezõ vendégeket
környezettudatos gondolkodásra és cselekvésre ösztönzik.
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Következtetés
A környezetvédelmi beruházások költségesek, de hosszútávon többszörösen visszahozzák
a ráfordítást. Pozitív, hogy ma már hazánkban is komolyan veszik a környezetvédelmi
elõírásokat a szállodák. Napjainkban már egyfajta presztízs jelentõsége is van a Zöld Szálloda
cím viselésének, és nem csak a szakmában, hanem a vendégek körében is egyre fontosabb,
hogy tiszta, egészséges környezetben gazdagodjanak élményekkel. Reményeink szerint a
vendégek idõvel nálunk is olyan mértékben jutalmazzák majd a környezettudatos
vendéglátóhelyeket, ahogy az olaszországi példa mutatja, hogy a környezetbarát módon
kialakított szobák értékesítésénél 30%-os forgalomnövekedést tapasztaltak, mialatt a
versenytársak üzleti tevékenysége csökkent. A Magyar Szállodaszövetség részérõl az
ösztönzés megvan, hiszen már közzétette a „Zöld Szálloda 2009-2010” környezetvédelmi
pályázatot. A pályázatok benyújtási határideje a 2008-as Õszi Közgyûlés.
Összefoglalás
Köztudott, hogy a környezetvédelmi beruházások költségesek, de hosszútávon
többszörösen visszahozzák a ráfordítást, sõt napjainkban egyre több a környezettudatos
fogyasztó, így a környezettudatos turista is, akik elõszeretettel keresik a zöld szállodákat. Egy
szálloda példáján kívánjuk bemutatni, hogy a környezet értékeire alapozott turizmusipar,
melynek igen jelentõs környezetterhelést tulajdoníthatunk, hogyan lehet környezete iránt nem
csak felelõsségteljes, de egyben versenyképes is. A szállodai környezetvédelemnek több
területe van, amelyekbõl a hévízi Hotel Európa Fit a következõ területeken hajtott végre
beruházást. A szállodai környezetvédelem egyik pillére a takarékosság, ha vízbõl, villanyból,
gázból kevesebbet fogyasztunk, az a kiadásainkat csökkenti, tehát nyereségnövelõ tényezõ.
Mindezt automatizálás, kulcskártya, ablaknyitás érzékelõ, hõvisszanyerõ, ill. víztakarékos
megoldásokkal el lehet érni. Másik kulcskérdés a szemét. A szállodák felismerték a szelektív
hulladékgyûjtés jelentõségét. Általános jellemzõ azonban, hogy ez nem mûködik a szálloda
minden területén. A szelektíven gyûjtött hulladékok tárolásához szükséges helyigényt
hulladéktömörítõ gépekkel mérséklik. Mindez nem mûködhet a dolgozók és a vendégek
meggyõzése nélkül. Természetesen a turistát nem lehet kényszeríteni a szabályok betartására,
de jó kommunikációval, ügyes trükkökkel el lehet érni, hogy automatikusan belép a
rendszerbe. A turizmusban rejlõ óriási lehetõség, hogy a saját élmények megszerzése nem
egyszer észrevétlen egy életre szólnak az önfeledt szabadnapok alatt, és észrevétlen ivódnak
az emberbe. Ezzel élni kell és környezetünk hasznára kell fordítani.
Summary
It is well known that environmental investments are expensive, but they repay the
expenditure in the long run. Nowadays the number of environmentally conscious consumers
has been constantly increasing, and an increasing number of environmentally sensitive
tourists look for green hotels. The paper presents the example of a hotel to show that tourism
industry relying on natural endowments, while usually emitting a high pollution load, can also
be environmentally responsible and economically competitive at the same time. There are
many areas of environmental consciousness in a hotel, as the example of the investments of
Hotel Europa Fitt, Hévíz (Hungary) shows. One major pillars of environmentally
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responsible behaviour is decreasing consumption of water, electricity, fuels, as this leads to
less expenditure and more profits. This can be achieved by automation, electronic key cards,
window sensors, heat regaining and water saving technologies. Another crucial issue is waste
management. Hotels understand the importance of selective waste disposal, although it cannot
be applied in every area. The space needed for selective waste collection is minimised by
waste compressors. All this cannot work without convincing the workers and the customers of
the hotel. Although tourists cannot be forced to behave responsibly towards the environment,
they can be convinced by good communication and good management ideas. This way
responsible behaviour becomes a natural way and tourists absorb it automatically. The great
benefit of tourism is that during the happy days of a holiday the tourists enjoy a sensation
which may establish a change of behaviour for their life. This capacity should be utilised for
the greatest benefit of the environment.
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CSR A CERBONA ZRT.-NÉL
LUKÁCSNÉ GERSTMÁR ÁGNES
Cerbona Zrt környezetvédelmi munkatárs
A székesfehérvári központú Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság jogelõdje az 1962. január 1.-én alapított Fejér Megyei Gabonaforgalmi és
Malomipari Vállalat volt, amelynek fõ tevékenységi köre a gabonafelvásárlás és õrlés, illetve
a takarmánykeverék gyártás volt. Ebbõl alakult ki a vállalat mai profilja, a különbözõ
gabonaalapú, korszerû élelmiszerek gyártása és értékesítése.
Az elsõ jelentõs lépés a klasszikus malomipari tevékenységbõl való kilépésre 1982-ben
történt, amikor a cég üzembe helyezte az olasz berendezéssel felszerelt tésztagyárat, és ezzel
elkezdte a magasabb feldolgozottsági fokú élelmiszerek elõállítását.
Öt évvel késõbb, a német Schaaf cégtõl vásárolt extrúziós vonal kezdte meg mûködését,
amellyel elindult az extrudált snackek és reggeli ételek gyártása.
A fejlesztések sora 1989-ben a müzli és müzli szeletek elõállításával folytatódott, egy új
gépsor üzembe helyezését követõen.
Az olasz FEN cég gépeinek 1995 végén történõ beüzemelésével tovább nõtt a cég
gyártókapacitása, ekkor kezdõdött el a klasszikus corn flakes, és a burgonya illetve gabona
alapú sütött snackek, chipsek gyártása.
Mára a Cerbona ZRt. a hagyományos búza- és kukoricaõrlemények gyártása és értékesítése
mellett négy tojásos tésztákat, durum alapú, tojás nélküli tésztákat, reggeli ételeket, snackeket,
chipseket, müzliket és müzli szeleteket állít elõ.
A Cerbona márkanév 1988-ban került bevezetésre, majd ezt a nevet vette fel a társaság 1993
júniusában, amikor állami vállalatból részvénytársasággá alakult. A vállalat privatizációjára
1994 júniusában került sor.
A Cerbona ZRt. vállalati filozófiájában elsõrendû helyet foglal el a magas minõségû és
korszerû termékválaszték kifejlesztése és gyártása, melyet számos díj is elismert.
Hagyományos termékek tudatos kifejlesztése során az optimális összetétel érdekében
változatos és a szervezet számára fontos, nélkülözhetetlen komponenseket alkalmaz.
Legújabb termékek fejlesztésénél a vállalat célja, a harmonikus íz hatás mellett a szervezet
megterhelés nélküli egyenletes energiaellátásának biztosítása.
Termékskálán megtalálhatóak a legújabb táplálkozástudományi ismereteknek megfelelõ
élelmiszerek: csökkentett cukortartalmú, hozzáadott cukor nélküli, teljes kiõrlésû
búzalisztbõl, élelmi rost hozzáadásával készült termékek.
A Cerbona legkedveltebb, legsikeresebb termékei a müzliszeletek. A vállalat missziójában is
megtalálható, az egészséges életmódnak egyre jobban megfelelõ termékek fejlesztése és gyártása. Az elmúlt években egyre inkább elõtérbe kerültek a tudatos vásárlási szokások,
valamint az egészséges életmódra való törekvés, melynek eredményeként jelentõsen felfutott
ezen termékek kereslete. A vállalat termékportfoliójában, magas szinten feldolgozott
gabonaalapú élelmiszerek találhatóak.
1. A fogyasztói, beszállítói Kutatások és eredményeik
2008-ban végeztem egy kutatást CSR, fenntarthatóság, és versenyképesség kérdéskörben,
ennek volt része egy fogyasztói kérdõív. A felvezetõ kérdések különösebb értékelésére nem
térek ki, hiszen a célcsoportokra vonatkozóan a Cerbona ZRt-nek rendelkezésére áll több
elemzés is, a témakörben kevésbé érdekes, inkább fogyasztói szokásokat taglalt. Fontos
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kérdés volt, hogy tudja-e a fogyasztó mit jelent a termékeken szereplõ E szám (lásd 1.
ábra). Az eredmények a következõk:
82% tudja mit jelent, és ebbõl:
31% válaszolta azt, hogy tartózkodik a fogyasztásától
25% válaszolta azt, hogy nem tartózkodik a fogyasztásától,
44% válaszolta azt, hogy az E számtól függ, hogy tartózkodik -e a fogyasztásától.
18% nem tudja mit jelent az E szám, és ebbõl:
17% válaszolta azt, hogy tartózkodik a fogyasztásától,
48% válaszolta azt, hogy nem tartózkodik a fogyasztásától,
35% válaszolta azt, hogy az E számtól függ, hogy tartózkodik e a fogyasztásától.

18%

igen
nem

82%

1. ábra: Tudja-e mit jelent a terméken szereplõ E szám?
Forrás: Lukácsné 2008

A következõ fontos kérdés arra vonatkozott, hogy a fogyasztó szívesen választaná-e például a
müzli szeletet bio minõségben. A válaszadók 58 % szívesen választaná bio minõségben a
Cerbona terméket, azonban az árban a magasabb alapanyagárak érvényesítését, az igennel
válaszolók 80% fogadná el. A környezetbarát csomagolást ettõl is többen, a válaszadók 86 %
a választaná szívesen. A környezetvédelmi tájékozottsággal kapcsolatban kérdeztem a
fogyasztókat, arról, hogy tudják e mit jelent a Zöld pont jel a termékek csomagolásán. A
válaszadók 68% vallott úgy, hogy ismeri a jelentését. Ettõl izgalmasabb kérdésnek ígérkezett,
hogy rangsorolják a fogyasztók azt, hogy mit tehet a társadalom annak érdekében, hogy
megfelelõ minõségû élelmiszerhez jusson (lásd 2. ábra). A legkevésbé fontos kapta a
nagyobb számot a nyolc ismérv közül. Mint látható a nagy bevásárló központok egyáltalán
nem sugallják, azt, hogy ott megbízható élelmiszerekhez juthat a fogyasztók. Az ábrából jól
látható, hogy a fogyasztók megfelelõ élelmiszerbiztonságot a megbízható gyártóktól várják. A
megbízható gyártókat fontosabbnak tartják, mint a hatósági ellenõrzést, a szabályozást, vagy a
büntetéseket. Ez megerõsíti azt, hogy az élelmiszerpiacon nagyon fontos a fogyasztók
objektív tájékoztatása a termékjellemzõkrõl.
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1- a legfontosabb 8- a legkevésbé
fontos
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Csak megbízható gyártótól szabad vásárolni
Fokozni kell a hatósági ellenõrzéseket

Szigorítani kell a törvényeket, rendeleteket

Nagyobb büntetést kell kiszabni a gyártókra, akik

tudatosan nem tartják be jogszabályi követelményeket
5

A civileknek rá kell bírni a gyártókat az élelmiszerek
Megfelelõ elõállítására

6

Magunknak kell megtermelni az élelmezéshez szükséges
anyagokat

7
8

Kommunikációs csatornák jobb kihasználása

Csak nagy bevásárlóközpontban szabad vásárolni

2. ábra: Mit tehet a "fogyasztói" társadalom annak érdekében, hogy megfelelõ minõségû élelmiszerhez
jusson?
Forrás: Lukácsné 2008

Az korábban is ismert volt, hogy a fogyasztók a feliratozásokat alig, vagy egyáltalán nem
olvassák el. A felmérésben erre is kitértem (lásd 3. ábra).
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Az ellenõrzéseknél, ha a mindig választ sorba rendezem a következõ eredményt kapom:
1
2
3
4
5
6
7

Minõségmegõrzési idõ
Származási hely
Gyártó ellenõrzése

154
72 átlag feletti
59 átlag alatti

Termék összetétele
Termék tömege
Tápértékadatok

Egyéb információk
Ellenõrzés átlaga:

54
48
33
20
62,86

3. ábra Fogyasztói ellenõrzések a feliratozásokról
Forrás: Lukácsné 2008

A felmérés szerint a minõség-megõrzési idõt 91,2% ellenõrzi mindig, és csak 2,9% nem
ellenõrzi egyáltalán. A tápérték adatokat azonban, csak a fogyasztók 19% ellenõrzi mindig, és
44 % egyáltalán nem. A másik fontos fogyasztói attitûdre vonatkozó kérdés az élelmiszerek
nem megfelelõ biztonsága miatt azonnali, illetve a késõbbi egészségügyi ártalmakért,
megbetegedésekért felelõs tényezõk értékelésére vonatkozott (lásd 4. ábra).
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4. ábra: Az élelmiszerek egészségügyi ártalmakért-megbetegedésekért felelõs tényezõk értékelése
Forrás: Lukácsné 2008

Az 1-nem veszélyest jelent, a 7-rendkívül veszélyest jelent. A grafikonból jól látszik, hogy
legnagyobb mértékben a penészgombák és a vegyszermaradványokat teszik a fogyasztók
felelõssé az egészségügyi ártalmakért, megbetegedésekért. Azonban a középértékbõl kiderül,
hogy valamennyi tényezõt a közép- értéktõl minden esetben magasabb, de csak a
penészgombák és vegyszer maradványoknál magasabb 6 pontnál. Az adalékanyagokat a
legkevésbé veszélyeseknek ítélik, és az allergénekkel együtt átlag alatti értéket vettek fel. A
kutatás megkezdése elõtt, azt feltételeztem, hogy az adalékanyagok és a genetikailag
módosított élelmiszerek magasabb értéket vesznek fel.
A vásárlókat okkal aggasztja az élelmiszerek egészségügyi ártalmakért, megbetegedésekért
felelõs tényezõvé válása. A legnagyobb aggodalom a káros hatású penészgombák,
vegyszermaradványok, antibiotikumok, hozamfokozók, környezetszennyezésbõl eredõ kémiai
anyagok jelentik. Meglepõ, hogy az adalékanyagoknál is nagyobb figyelem övezi a
csomagolóanyagokból, termékbe oldódó káros anyagokat. Ez elméletileg nem lehetséges,
hiszen csomagolásra, csak olyan anyag használható fel, és engedélyezhetõ, ami mérésekkel
igazoltan nem jelent veszélyt, az emberi egészségre. Errõl a fogyasztókat fokozottabban kell
tájékoztatni. A felsorolásban a Genetikailag Módosított (továbbiakban GM) élelmiszerek
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is jelen vannak, az aggodalomra okot adó tényezõk között a középmezõnyben szerepelnek. A
GM növényeknek, noha széles a szakirodalma, rendkívül nagy a témával kapcsolatos
megosztottsága. A Magyar Tudományban megjelent írás szerint a magyar gazdaság szereplõi
72%-a termesztene GM növényeket, ha erre módja volna.(Popp-Potori 2007). Az
ezredfordulón már minden harmadik hektár szója, minden hetedik hektár gyapot, minden
kilencedik hektár repce, kukorica is GM növény, mely termesztésbe került a világon (BedõLáng 2007). Majd kijelenti, hogy a „GM szervezetek negatív Európai megítélése hátráltatja a
technológiai megújulást a mezõgazdaságban. A hatékony élelmiszergazdaság elõfeltételének
azt tartják, hogy hogyan tud bekapcsolódni az innovatív folyamatokba, képes-e
alkalmazkodni a fogyasztói igények kielégítésével a korábbi évtizedeknél bonyolultabb
kihívásokhoz” írják.
Amennyiben a gazdasági érdekeket veszünk figyelembe, minden bizonnyal igazuk is van,
csakhogy ezek a kérdések, humán-, növény- és nem utolsósorban állategészségügyi
kérdéseket is generálnak. Ezen túl egy új iparág, a bioetanol üzlet támaszt biztos és növekvõ
keresletet a gabonaféléknek. Sokan úgy vélik, hogy az élelmiszer emiatt öt éven belül,
ugyanolyan stratégiai cikk lesz, mit a gáz, vagy a kõolaj. Magas alapanyagárak mellett, olcsó
magasan feldolgozott élelmiszert elõállítani lehetetlen. Ráadásul ökológiai szempontból sem
egyértelmûek a hatások. A gyorsan növekvõ kereslet, a spekulációs folyamatoknak is kedvez.
A kielégíthetetlen kereslet miatt ez is segít, hogy a GM növények termesztése elõtt szabad
utat engedjenek. Az Európai fogyasztók többsége ezt elutasítja. A tudományos álláspontok a
GM növényekkel szemben, vagy mellet meglehetõsen változatosak. 2005-ben jött létre a
GMO-KEREKASZTAL nem géntechnológia-ellenes civilszervezet. Nem ellenzi, hanem
támogatja a hazai, eredeti géntechnológiai kutatásokat és mellékhatás-vizsgálatokat.
Ugyanakkor környezet- (e tekintetben Kárpát-medencei) és táplálkozástudományi
szempontokból igen kritikusan, módszereiben esetrõl esetre változó vizsgálatokat szorgalmaz
és kér számon a fajtabejelentõn, a fajtaképviselõn, illetve az engedélyezõ hatóságokon.
Feladatának tekinti azt is, hogy a géntechnológiával módosított (GM) fajták és technológiák,
gazdálkodási rendszerek hazai gazdaságot és társadalmat érintõ koncepcionális kérdéseivel is
foglalkozzon. interneten elérhetõ 1 . A környezetvédelmi tárca egyelõre kitart a GMO
mentesség mellett. Hosszú távú stratégiát kell emiatt kialakítani, hiszen versenyképességi
tényezõvé válik a kérdés. Ehhez a témához kapcsolódott az a kérdés is, hogy hogyan ítélik
meg a fogyasztók a média által alkotott képet, az élelmiszerbiztonságról (lásd 5 ábra).

2%

7%

5%

4%

82%
5.ábra: A média élelmiszer-biztonságról alkotott képe
Forrás: Lukácsné 2008

A válaszadók 82 %-a ítélte meg úgy, hogy csak a legnagyobb botrányok derülnek ki, valós
képnek mindössze 2% gondolja, 4% gondolja, hogy nem is foglalkoznak vele, 5 % szerint
erõsen túlzó, csak 7% gondolja úgy, hogy kicsit túlzó a kép. A társadalmi
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felelõsségvállaláshoz kapcsolódva tettem fel azt a kérdést, hogy fontosnak tartják-e, hogy a
Cerbona ZRt. támogat életmódprogramokat (lásd 6. ábra).
11%
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17%
65%
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6. ábra: Fontosnak tartja e, hogy a Cerbona ZRt. támogat életmódprogramokat?
Forrás: Lukácsné 2008
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Fontos az emberek figyelmét felhívni az egészségmegõrzésre
Fontos, magam is szívesen kipróbálnám
Nem fontos, mert úgyis csak az próbálja ki, aki amúgy is törõdik egészségével
Ez csak reklám

A megkérdezettek 65 % gondolja, hogy igen, fontos az emberek figyelmét felhívni, 16,5 %
véli úgy, hogy fontos, és maga is szívesen próbálná ki, 7 % szerint nem fontos, és 10,5 %
szerint ez csak reklám. Szintén ehhez a témához kapcsolódott a (lásd 7. ábra), mint látható, a
megkérdezettek 72 % egyetért az elkötelezettséggel.
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7. ábra: Egyetért-e azzal, hogy a Cerbona ZRt. elkötelezett a helyes táplálkozási szokások
kialakításában?
Forrás: Lukácsné 2008

Összefoglalva a kérdõívbõl fontos kiemelni, hogy a fogyasztók véleménye szerint a Cerbona
ZRt. elkötelezett a helyes táplálkozási szokások kialakításában, és fontosnak tartják, hogy
életmódprogramokat támogat. A fogyasztói társadalom, pedig csak megbízható gyártóktól
való vásárlással tud megfelelõ minõségû élelmiszerhez jutni. A tudatos vásárlási szokás
kialakulóban van. A beszállítókat is kérdõívvel kerestük meg a kiértékelése statisztikailag
ugyan nem feldolgozható, de azok a fõ kérdések, amelyek tanulságosak, mégis említést
érdemelnek. Ilyen az elsõ kérdés is, mely azt taglalta, hogy próbálták-e a vállalkozás
környezetei hatásait csökkenteni. Nem válasz szinte nem is volt. Azonban a környezeti
hatások fejlesztés során történõ figyelembevétele kevésbé releváns tényezõ. Környezeti
számvitelt csak a vállalkozások kevese alkalmaz, az igen és a részben összege is csak 34%-ot
tesz ki (lásd 8. ábra)
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8. ábra: Alkalmaz-e cége/vállalkozása környezeti számvitelt?
Forrás: Lukácsné 2008

A gazdasági és környezeti hatások összeegyeztethetõségére
túlnyomótöbbségben igen, vagy részben válasz (lásd 9. ábra).
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9. ábra: A gazdasági és környezeti érdekek összeegyeztethetõsége a vállalkozásoknál
Forrás: Lukácsné 2008

A beszállítók értékelése környezetvédelmi szempontból csekély. Ugyanígy alacsony azon
cégek száma, ahol környezetvédelmi képzési program, és külsõ környezetvédelmi auditot
folytatnak. 2 olyan vállalkozás volt a 23 megkérdezettbõl, ahol ISO 14001 környezetvédelmi
menedzsment rendszert mûködtetnek, tanúsíttattak. A bevezetés tervezése mellett sok igen
válasz érkezett, de a bevezetés fõ akadályaként a pénzügyi forrás szûkösségét jelölték meg a
legnagyobb számban, a második legnagyobb akadályként a humán erõforrás hiányát jelezték.
Egyetlen cég vallotta azt, hogy a cégvezetés nem elkötelezett (lásd 10. ábra).
5%

11%

21%
63%
Pénzügyi forrás szûkössége

cégvezetés nem elkötelezett

Humán erõforrás hiánya
Nem szükséges

10. ábra A környezettudatos vállalatirányítás fõ akadályozó tényezõi
Forrás: Lukácsné 2008
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A vállalkozások környezetvédelmi gyakorlatára legnagyobb hatással a szabályozó hatóságok,
a kereskedelmi vevõk, fogyasztók vannak. Kissé leszakadva a beszállítók, és a környezetvédõk követik õket, majd a részvényesek hatnak a szervezetekre, és úgy ítélik meg, hogy a bankok, hitelintézetek a legkevésbé vannak hatással a környezetvédelmi gyakorlatra.
Motivációként a legfontosabbnak jogszabályi megfelelõséget ítélik, melyet a környezeti
balesetek megelõzése áll. Harmadik helyen a vállalati jó hírnév a motiváció, melyet a technológiai fejlõdés, és a költségmegtakarítás követ. A legkevésbé motiváló a versenytársak
hasonló gyakorlata. A versenyképességi tényezõk között (lásd 11. ábra, ), legfontosabbnak a
meglapozott kapcsolatot a vevõkkel ítélik, ezzel azonos mértékû a piaci ismeret marketing
hatása, a szavazatok száma megegyezik. Ezeket a tényezõket a termék ára, termék minõsége
követi, az új termékek technológiák majd a vállalati imázs következik. A kutatás, fejlesztési
tevékenységet, minõségirányítási rendszert, környezetirányítási rendszert is a megkérdezettek
fele értékelte versenyképességi tényezõként.

válaszadók száma

25
20
15
10
5

Nem
Közepes
Nagyon
Nem
Közepes
Nagyon
Nem
Közepes
Nagyon
Nem
Közepes
Nagyon
Nem
Közepes
Nagyon
Nem
Közepes
Nagyon
Nem
Közepes
Nagyon
Nem
Közepes
Nagyon
Nem
Közepes
Nagyon
Nem
Közepes
Nagyon
Nem
Közepes
Nagyon

0

1.

2.

3.

1 Termék ára
2 Termék minõsége
3 Vállalti image
Piaci ismeretek,
4 marketing
Piaci szervezetekhez
5 tartozás

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

6 Megalapozott kapcsolat a vevõkkel
7 Kutatás-fejlesztés alkalmazása cégszinten
8 Új termékek, technológiák
9 Minõségirányítási rendszer
10 Környezetirányítási rendszer
11 Társadalmi felelõsségvállalás cégszinten

11. ábra: Versenyképességi tényezõk
Forrás: Lukácsné 2008

A társadalmi felelõsségvállalás és a piaci szervezetekhez tartozás zárta a sort. Szinte
valamennyi megkérdezett úgy ítélte meg, hogy a versenyképesség és a fenntarthatóság
kezelhetõ egyszerre a vállalatoknál. Vállalati Társadalmi Felelõsségvállalási tevékenységet,
csak kis százalék folytat (lásd 12. ábra), noha azt nyilatkozták, hogy támogatnak helyi
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közösségeket, próbálnak helyben vásárolni, részt vállalnak környezeti problémák
megoldásában, ösztönzik dolgozóikat, hogy maguk is vállaljanak részt a helyi közösségek
problémáiban.
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13%

Igen
Nem
Részben
Nem tudom
61%

12. ábra A vállalkozások CSR tevékenysége (Corporation Social Responsibility)
Forrás: Lukácsné 2008

Az egyik legnagyobb konklúzió, abból vonható le, hogy a megkeresett beszállítók csupán fele
válaszolt a kiküldött kérdõívekre. A multinacionális és nagyvállalati kategóriába tartozó
vállalatokra jellemzõ a vállalattal szembeni érdektelenség, ellenére annak, hogy a
honlapjukon, meg is jelenik a felelõs vállalatként való bemutatkozás. A beszállítók értékelése
kapcsán a környezeti hatásokat a legtöbben gyártási folyamat felõl már csökkentették, ami
elsõsorban anyag- és energia felhasználás csökkentést jelent, ez a versenyképességre is
hatással van, hiszen az elõállítási költségek csökkenek. A környezeti számvitelt csak
kevesen alkalmaznak, tehát egy-egy termékre nem mutatják ki, azok környezeti hatásait,
melyek a termék árában megjelenhetnének, így az általános költséggel számolják el. A
beszállítók megítélése szerint a környezetvédelem versenyképességi tényezõként való
azonosítása, nem kedvezõ. A saját felmérés eredménye egyezik a szakirodalommal abban a
tekintetben, hogy a gazdasági és környezeti érdekek nagyrész összeegyeztethetõek a
vállalkozásoknál. A környezettudatos vállalatirányítás fõ akadálya a pénzügyi forrás
szûkössége. Ezt támasztja alá az élelmiszeripar versenyképességére vonatkozó kutatásban
szereplõ általános forráshiány, melyért a vásárlõerõ mérséklõdése, jövedelmezõség
elmaradása okolható. A versenyképesség tényezõk között, a legfontosabbnak a megalapozott
kapcsolatokat a vevõkkel és piaci ismeretket, marketing tevékenységet tekintik. A
versenyképesség kutatások szerint kiemelt K+F tevékenységet a vártnál kevesebben emelték
ki. A KIR és CSR, mint versenyképességi tényezõ, meglehetõsen alul értékelt. A nyilatkozók
kevese válaszolta, hogy folytat cége, vállalkozása CSR tevékenységet, noha a többség
támogat helyi közösségeket is, amibõl arra lehet következtetni, hogy nem egyértelmû a CSR
fogalma és a gyakorlata a beszállítók körében.
A Cerbona ZRt. tevékenységeit a GRI szempontrendszere szerint is felmértem. A gazdasági
mutatókból a 2004. év a megtorpanás éve volt. A mutatók közül, ami a versenyképességhez
hozzájárul, és javulást mutat, az az egy fõre esõ árbevétel, a 2005. évrõl a 2006. évre 22%-al
nõtt . Ez a hatékonyság növekedését mutatja. A környezetvédelmi indikátorok közül
kiemelkedõ, hogy az összes termelésre és a csomagolóanyag kibocsátás százalékos aránya
sajnos folyamatosan nõ. Az ökohatékonysági mutatók közül kedvezõ, hogy az értékesített
termék tömegére vetített vízigény nem nõtt. A földgáz esetében kismértékû növekedés, míg a
villamos energia esetében 4,1-4,5%-os növekedést mutatnak az adatok, ami nem kedvezõ
tendencia. Ennek megfelelõen alakult a nettó értékre vetített felhasznált gáz mennyisége is.
Az áru szállításával külsõ céget bízott meg a Cerbona ZRt., mert a fenntartható szállítási
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módot, mind gazdasági, mind környezeti szempontból így ítélte meg kedvezõnek. A szállító
gyûjtõfuvarokkal oldja meg a szállításokat. A kibocsátott légszennyezõ anyagok mennyisége
kis mértékû. A telephelyen keletkezõ hulladékok mennyisége miatt a vállalat nem tartozik a
nagy szennyezõk közé. A munkaügyi gyakorlatot tekintve a vállalat folyamatosan javít az
általa nyújtott juttatások rendszerén. A vállalat fenntart két üdülõt, melyet a dolgozók
kedvezményesen igénybe vehetnek, minden évben Sport napot, nyugdíjas találkozót és Bált
szervez. Azon dolgozók közül, akik kiemelkedõen teljesítettek az elõzõ évben, 5 ember
Cerbona díjat kap. A vállalat a dolgozóknak kedvezményes vásárlási lehetõséget kínál.
Lakásvásárlásra, felújításra kedvezményes hitel igényelhetõ.
Fontos kiemelni, hogy a törvények és jogszabályok be nem tartásából szankciót alkalmaztak
a vállat ellen, azonban ezek nem a minõséggel, hanem a csomagolási feliratok nem
megfelelõsége miatt keletkeztek túlnyomó többségben, és a forgalmazott termékekre
vonatkozott. A termék- felelõsséggel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a Cerbona ZRt.
mûködtet ISO 9001:2002 Minõség Irányítási Rendszert (továbbiakban MIR), melyet
független szervezettel tanúsíttatott, és évente kétszer audittal ellenõriz. Ezen kívül mûködteti a
vállalat az ISO rendszernél szigorúbb élelmiszer biztonsági rendszert az IFS (International
Food Standards), melyen a legmagasabb szintû tanúsítást szerezte meg. A vevõi elégedettség
mérések azt mutatják, hogy a MIR által kitûzött egyenletes jó minõség (4-es) szintet a vállalat
teljesíti. Azonban van olyan terület, ami az átlag alatt mûködik. A Kendall-féle
konkordanciamutató segítségével vizsgáltam, hogy a vevõi elégedettség mérésnél a
különbözõ évek eredményei milyen mértékû véleményegyezõséget mutatnak. Megállapítható,
hogy az érték az egyhez áll közelebb, így az egyezõség aránya magas A vállalat folytat
adományozást, elsõsorban a vállat által érintett csoportok irányába. Elõnyben részesülnek a
megyei szervezetek, és azon oktatási intézmények, melyeknek szakirányai, kapcsolónak a
vállalat tevékenységéhez (BME, BCE, Szent István Szakközépiskola Székesfehérvár). A
vállalat honlapján ezen adományozási szokások nincsenek publikálva, mint ahogyan arról
sincs említés, hogy 2007–ben például a székesfehérvári kórház gyermekosztályának vásárolt a
vállalat egy légzésfigyelõ berendezést. Az õsz folyamán Egészségébresztõ programot,
tavasszal „Egy cseppnyi nyugalom” programot szervezett a vállalat a Personal Best Kft-vel
közösen. A honlap részletesen foglalkozik az egészséges életmód elterjesztésével, ezen
tevékenysége, szinte a magasan feldolgozott élelmiszerek a reggeli ételek megjelenésétõl
(1988) datálhatók. A vállalat hosszú ideje gyárt élelmiszert a gluténérzékenyek részére.
Fontosnak tartom kiemelni még, hogy aktív szerepet vállal a helyi gazdasági kamara
mûködésében, tagja több szervezetnek (ÉFOSZ, Gabonaszövetség), élenjár a kor tudományos
eredményeinek elsajátításában, illetve ezen eredményeket a fejlesztések során felhasználják.
A vállalat területe fákkal, növényekkel gazdagon fedett, tiszta. A telephelyen a csomagolási
hulladékok szelektíven gyûjtöttek. Az irodaház papír hulladék szintén szelektíven gyûjtött. A
kommunális hulladékok, tömörítõ konténer segítségével, higiénikus módon gyûjtöttek. A
telephelyen üzemi veszélyes hulladéktároló áll rendelkezésre.
Az adatgyûjtésnél kapott eredményeket „A fenntarthatósági besorolás pontos értékelési
rendszer” (Tóth 2003) alapján a fejlesztési igazgató, a minõségirányítási vezetõ
közremûködésével objektíven soroltam be, amely az 1. táblázatban látható.
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1. táblázat: Cerbona ZRt. fenntarthatósági besorolása

Fenntarthatóság

A Gazdasági

B Környezeti

C Társadalmi

Életképesség

Csekély haszon
3 pont

Jogilag teljesen megfelel, helyi szinten
felelõs
4 pont

Kielégítõ körülmények és bérek,
stressz, taposás
3 pont

gazdasági haszon megoszlása

Környezeti terhelés

Munkakörülmények megoszlása

Haszonélvezõk

Nyereségesség, hatékonyság

Nem csak a nem dolgozó tulajdonosok profitálnak,
dolgozók is részesednek, de nem az összes

3,5 pont
minõség, gazdasági kockázat

Termék

Rendszer-szerep
Szubjektív
Összesen

jogi megfelelés, környezeti felelõsség

munkakörülmények, bérek, légkör

Nem szennyezõ, kicsi kockázat, de nem is Juttatások és körülmények igazságos
öko-hatékony
eloszlása
3 pont
3 pont
termék környezeti hatása
elosztás, szükségletek, tudati hatás

3 pont
méret, függõség, kontrol

Újrahasználható a csomagolás, kevés a Valódi szükséglet-valódi termék
nem hasznosítható hulladék
3 pont
4 pont
funkció/szállítás, komplexitás
stabilitás, eredet, helyi szerep

Függõ nagy
3 pont
Össz. gazdasági érték : 3 pont
15,5 pont

Megfelelõ bonyolultságú szállítás
3 pont
Össz. Környezeti hatás3,5 pont
16,5 pont

Helyi közösségért tevõ, hosszú ideje
letelepedett 4 pont
Össz. Társadalmi érték: 3,5 pont
17,5 pont

Környezeti hatások
Környezetileg megfelelõ, azaz a környezeti
elõírások teljesítésére törekszik, egyes területeken túlteljesíti a követelményeket

Társadalmi felelõsség
Társadalmilag jó, sokat tesz a helyi
közösségért, de helyzetébõl
(alaptevékenység, nagyság) eredõen még
sok a kérdõjel körülötte

Jó minõség, de erõs verseny

Helyi gazdasági szerep
Gazdaságilag átlagos teljesítményû, erõsíti a helyi
közösséget, korlátozott a helyi autonómia
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A fenntarthatósági besorolást a minõségirányítási vezetõ, a fejlesztési igazgató és a környezetvédelmi munkatárs sorolta be. A
besorolásoknál törekedtünk a vállalat mûködését objektíven megítélni

2. Összegzés
Kiemelten fontos az a szerep, amelyet az élelmiszerek betöltenek a társadalom életében. A Cerbona
ZRt. legnagyobb missziója a fogyasztók egészséges étrendre ösztönzése. A Cerbona ZRt.
tevékenységének természetére vonatkozólag kijelenthetõ, hogy valódi terméket gyárt, valódi
igényekre alapozva, a cég mérete nem átláthatatlan, megfelelõ, az igazságos elosztást tekintve
biztosan lehetne igazságosabb is, azonban a lehetõségekhez mérten igazságtalannak nem nevezhetõ.
A Cerbona ZRt. folytat CSR tevékenységet, vállalaton kívüli és belüli dimenzióban, de ezt alig,
vagy egyáltalán nem publikálja. A CSR kommunikációja egyelõre bizonytalan terület, hiszen sokan
reklámnak vélik, mint a fogyasztói felmérésbõl is kiderül. Meggyõzõbb, ha mások beszélnek egy
vállalat felelõs magatartásáról. Míg a társadalom a gyógyszerekkel kapcsolatban elfogadja, hogy az
elõnyös hatások mellett kockázatok is fennállnak, az élelmiszerek esetén nem került ez elfogadásra,
s nem is értik meg, hogy nincs teljes mértékben garantálható biztonságú élelmiszer, általában csak a
mikrobiológiai és kémiai szennyezõdések elõfordulásának szintjét és gyakoriságát lehet elfogadható
mértékûre csökkenteni. A vállalatnak sokkal több figyelmet kell fordítani az élelmiszer-biztonsági
és táplálkozás-tudományi kommunikációra, javítani kel azon az elterjedt szemléleten, mely
elsõsorban az ár felöl, közelít és nyeri meg a fogyasztót. Ki kell emelni, hogy a termék ára, az
igényes étkezést szolgálja. Javítani kell az étkezési kultúra állapotán, a minõség megbecsülésére
való neveléssel. A Követ fenntarthatósági besorolását alkalmazva elmondható, hogy a vállalat
besorolása nem kedvezõtlen, noha vannak javításra szoruló területek. A fenntarthatóság és a CSR
értelmezése és magyarázata között átfedések vannak.
A szakirodalomi leírásokból besorolható és a saját vizsgálatból is egyértelmûen megállapítható,
hogy a vállalat környezetvédelmi szempontból a támogató szerepkörbe tartozik. Nincs erõs
befolyása a vállalat stratégiájára. A versenyképesség fogalmának és mérésének szakirodalma
bõséges, azonban nem azonos a vélemény, amelyet képviselnek a szakértõk. Ha a fogyasztók, felöl
következtetni, szeretnénk a versenyelõny tényezõire, a vevõi értékdimenziót kell azonosítani.
Elmondható, hogy a Cerbona ZRt. a környezetvédelem, fenntarthatóság, CSR kérdését fontosnak
értékeli, mûködésükben azonban ez nem beágyazott az irányítási rendszerbe. A fenntarthatóság felé
vezetõ úton, a lemaradás a lehetõségek nem megfelelõ kihasználására és a malom esetén a
technológiai lemaradásokra vezethetõ vissza.
A vállalatok társadalmi felelõsségvállalása (CSR) a fenntartható fejlõdés elvének
megvalósítását támogató vállalatirányítási filozófia. Míg a CSR inkább erkölcsi, filozófiai
oldalról közelít, addig a fenntarthatóság értékelése inkább egzakt megközelítésû. A CSR
mellet a jobb kommunikálhatóság áll. Ami elõnye, az hátránya is a CSR-nek, hiszen sokan, csak
reklámfogásnak tartják, ami sekély CSR esetén lehet valós is, de mély CSR-rel rendelkezõ
szervezetnél a stratégiába való beágyazottság miatt errõl nem beszélhetünk, hiteles lesz a
kommunikáció, túl ezen pedig mindig kiderül, ha csak PR tevékenységrõl van szól. S hogy mitõl
mûködik felelõsen egy vállalat nagyon nehéz megmagyarázni, mert számtalan érvet fel lehet
sorolni. Felelõs azért, mert a törvények betartásán túl, nem önérdekbõl vesz figyelembe környezeti,
társadalmi és gazdasági szempontokat, melyeket a profit szerzése mellett (illúzió azt gondolni, hogy
nélküle) a közjó érdekében, lehetõségei figyelembevételével elhivatottan végez. Azt, hogy a
Cerbona Zrt. által kijelölt út helyes, támasztja alá a "Megbízható Márkák 2008" díj elnyerése,
hiszen ezt a díjat a fogyasztói bizalom ítélte a vállalatnak.
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A KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FELELÕSSÁGVÁLLALÁSÁNAK
ÉRTELMEZÉSE A TÁRSADALMI TÕKE ELMÉLETÉNEK TÜKRÉBEN
MÁLOVICS GYÖRGY
tanársegéd, SZTE GTK, Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport
IMREH SZABOLCS
adjunktus, SZTE GTK, Marketing-Menedzsment Szakcsoport
SZAKÁLNÉ KANÓ IZABELLA
tanársegéd, SZTE GTK, Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport
Absztrakt
A vállalatok társadalmi felelõsségvállalásának (corporate social responsibility – CSR)
koncepciója a vállalatvezetõk, a politikai döntéshozók és az üzleti tudományok képviselõinek
körében is egyre népszerûbb. Számos Európai Uniós projekt célozza meg a vállalatok társadalmi és
környezeti célokhoz való önkéntes hozzájárulási hajlandóságának növelését. Ugyanakkor a CSR
jellemzõen mindmáig egy meglehetõsen nagyvállalat-centrikus koncepció, azaz a nagyvállalatok
legjobb gyakorlatát tekinti olyan normának, amelyet a teljes vállalati szférának alkalmaznia kellene
ahhoz, hogy felelõs üzleti magatartásról beszélhessünk.
Manapság azonban egyre inkább erõsödnek azon hangok, amelyek szerint a gazdaságban
összességében jelentõs szerepet betöltõ kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) a nagyvállalati CSR
értelmezés és a nagyvállalatok által alkalmazott eszközök nem adaptálhatók. Ennek oka a kkv-k
strukturális különbözõsége a nagyvállalatoktól, amely a felelõsségvállalási lehetõségeket is nagyban
meghatározza. Ezen különbözõségek következtében a kkv-k felelõsségvállalásának megértéséhez a
megfelelõ elméleti keretet nem a legjobb nagyvállalati CSR gyakorlatok, hanem a társadalmi tõke,
ill. az ahhoz való hozzájárulás kínálja. Tanulmányunkban a vonatkozó elméleti áttekintés után hazai
kvalitatív empirikus kutatásunk eredményeit mutatjuk be, melynek célja a vállalkozások érintetti
kapcsolatain keresztül a kkv-k felelõsségvállalási sajátosságainak feltárása.
Bevezetés
Az EU-ban – felismervén a kkv-k hatalmas szerepét – egyre több olyan projektet találni, amely a
kkv-k társadalmi felelõsségvállalásával foglalkozik. Ugyanakkor a vállalati felelõsségvállalás
szakirodalma, az ezzel kapcsolatos projektek jellemzõen a multinacionális vállalatok ilyen típusú
tevékenységének jellemzõibõl indulnak ki24, ez alapján határoznak meg felelõsségvállalási
standardokat. Azaz a nagyvállalati felelõsségvállalási gyakorlatot tekinti mércének még akkor is, ha
kifejezetten a kkv-ket kutatja (Jenkins 2004, Jenkins 2006, Supino-Proto 2006).
Ezzel a megközelítéssel kapcsolatban legalább három probléma felvetõdik. A vállalati
fenntarthatóság és a CSR esetében nincsen sem elméleti, sem empirikus bizonyíték arra, hogy a
jelenlegi domináns CSR és/vagy vállalati fenntarthatósági gyakorlat tényelegesen hozzájárulna a
pozitív makroszintû ökológiai és társadalmi folyamatokhoz (Banerjee 2008, Málovics et al. 2008a,
2008b). Azaz nem feltétlenül egy fenntartható/felelõs gyakorlatot tekintünk normának. Másrészt, a
kkv-k számára olyan felelõsségvállalási/fenntarthatósági programok születhetnek, amelyeknek azok
nem tudnak megfelelni a normaként alkalmazott nagyvállalatokhoz képest fennálló eltéréseik miatt.
Így még a nagyvállalati felelõsségvállalási/fenntarthatósági értelmezés megfelelõsége (azaz
tényleges fenntarthatósága, társadalmilag és környezetileg elõnyös mivolta) ellenére sem lesznek
képesek ezeket a kkv-k alkalmazni. Harmadrészt, figyelmen kívül hagyhatjuk a kkv-k mûködésének
Ennek egyik oka lehet, hogy a CSR mozgalmat az északi államok multinacionális cégei kezdeményezték, õk
fejlesztették ki e filozófiát a legitimációs válságra (Boda 1996, Kerekes – Wetzker 2008) válaszul.
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olyan fenntarthatósági/felelõsségvállási aspektusait, strukturális jellemzõit, amelyek a
nagyvállalatoknál, azok alapvetõen eltérõ jellegzetességeik miatt hiányoznak.
Ezen okok következtében e tanulmányban a kkv-k „jóléti/fenntarthatósági súlyát” és a kkv-k
jellemzõit, nagyvállalatoktól való különbözõségét vizsgáljuk meg abból a szempontból, hogy ez a
vállalati fenntarthatóság/felelõsségvállalás szempontjából milyen relevanciával bír. Ezen
sajátosságok tekintetében a hazai ill. nemzetközi szakirodalom viszonylagosan egységesnek
tekinthetõ, azaz a kkv-k nagyvállalatoktól való strukturális különbségének megítélésében eltérõ
szerzõk sokszor hasonló következtetésekre jutnak. E jellemzõkbõl fakadóan a kkv-k
fenntarthatósági szerepe, fenntarthatósághoz való hozzájárulása is eltérõ lesz a nagyvállalati
szektorétól. Következtetésünk, hogy a nagyvállalati fenntarthatósági/felelõsségvállalási eszközök és
gyakorlat kkv-kra történõ alkalmazása és a kkv-k felelõsségvállalásának/fenntarthatóságának ezek
tükrében való megítélése a fentiek következtében nem segíti a KKV szektor felelõsségvállalásának,
illetve fenntarthatósági szerepvállalásának megértését. E megértés leginkább a társadalmi tõke
fogalomrendszerében történhet meg, a szektor felelõsségvállalása/fenntarthatósági szerepe pedig a
társadalmi tõkéhez való hozzájárulásban érhetõ tetten.
A KKV szektor jelentõsége a fenntarthatóság szempontjából
Rendkívül relatív fogalom, hogy „egy vállalkozás kicsi”. Számos tényezõ befolyásolja ezt a tényt,
kezdve a tevékenységi körtõl egészen az alkalmazottak számáig. Pontosan ezért nem biztos, hogy a
legszerencsésebb dolog az általános szabályok megalkotása. A fogalom sokszínûségét jól igazolja,
hogy például a banki gyakorlatban egész más ismérvek alapján határozzák meg a kisvállalkozás
fogalmát, mint a támogatáspolitikában (Kállay – Imreh 2004). Valószínûsíthetõen pontosan a
fentiek következtében a nemzetközi gyakorlat sem egységes. Az Egyesült Államokban például
támogatási szempontból ágazat szerinti differenciálást alkalmaznak, amely lehetõvé teszi a
beavatkozások sokkal finomabb pozicionálását. Gyakran még az uniós tagállamok is – annak
ellenére, hogy az általános szabályokat elfogadják – konkrét esetekben eltérnek az alapvetõ
definícióktól. Világosan látható, rendkívül tevékenységfüggõ, hogy mely vállalkozás számít
kicsinek az adott ágazatban. Az Európai Unióban viszont világosan ki kellett jelölni azon
vállalkozások körét, melyek különféle támogatásokban részesíthetõk. A csatlakozással
összefüggésben a kkv-k definícióját a hazai törvényhozás többször módosította az elmúlt években.
Végül az uniós szabályozással összhangban a 2004. évi XXXIV. Törvény definiálta pontosan a
kkv-k fogalmát. Az új definíció bevezetése két lépcsõben történt, az átmeneti idõszak 2004
december 31-ig tartott, majd a 2005 január elsejétõl érvénybe lépett szabályozással megvalósult a
kkv-kre vonatkozó hazai szabályozás teljes jogharmonizációja (Kállay et al. 2007). A törvény az
alábbi kritériumok mentén adta meg a kkv-k fogalmát (1. táblázat).25

25

Egyéb definíciókért lásd Hillary (2000).
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1. táblázat: Az egyes vállalati méretkategóriák ismérvei Magyarországon26
Ismérvek
Maximális létszám (átlagos állományi létszám)

Mikrovállalat
9 fõ

Maximális árbevétel (Ft - 250 FT-os euróárfolyammal számolva,
a törvény euróban szabályoz)

2 millió eurónak
megfelelõ
forintösszeg

Maximális mérlegfõösszeg

2 millió eurónak
megfelelõ
forintösszeg

Forrás: MKK (2004) alapján saját összesítés

Kisvállalat
49 fõ
10 millió
eurónak
megfelelõ
forintösszeg
10 millió
eurónak
megfelelõ
forintösszeg

Középvállalat
249 fõ
50 millió eurónak
megfelelõ
forintösszeg
43 millió eurónak
megfelelõ
forintösszeg

A 2004-es bõvítés után az Unióban mintegy 26 millió kkv mûködik (Kállay – Imreh 2004).
AZ EU-ban a vállalkozások 99,8%-a KKV és 91,5%-uk kevesebb, mint 10 fõt foglalkoztató
mikrovállalkozás, az alkalmazottak nagyjából kétharmadát foglalkoztatják a kkv-k. A magyar
adatok hasonlóak az Unióban tapasztalhatóakhoz, bár nálunk nagyobb részarányt töltenek be a
foglalkoztatásban, viszont le vannak maradva hozzáadott érték tekintetében, ami gyenge
versenyképességre utal. Itthon a vállalatok 96,1 %-a mikrovállalat, ezek döntõ többsége, az összes
vállalat kétharmada alkalmazott nélküli. A kisvállalatok aránya 3,2%, a középvállalatoké 0,6%, a
nagyvállalatoké 0,1%. A kkv-k a versenyszférában dolgozó foglalkoztatottak 74%-át
foglalkoztatják, míg a bruttó hozzáadott értéknek 51,4%-át adják. A vállalati szektor által realizált
nettó árbevétel mintegy 60%-a jelenik meg itt, az exportárbevételnek ugyanakkor csak a 18,9%-a
(Béza et al. 2007). Azaz, súlyukból kifolyólag összesített teljesítményük – az egyes kkv-k relatív
súlytalansága ellenére – fenntarthatósági/jóléti hatása meghatározó mértékû (Jenkins 2004).
Egyrészt ugyanis a foglalkoztatási szerepükön keresztül meghatározók a társadalom jelentõs
részének jóléte szempontjából, másrészt egyes – igen nehezen ellenõrizhetõ - becslések szerint a
vállalati szféra környezetterhelésének mintegy 70%-ért felelõsek (Hillary 2000).
A kkv szektorral kapcsolatos egyik legnagyobb probléma, hogy rendkívül heterogén.
Számos tanulmány (Ernst&Young 1999, Lengyel 2002, Török 1997) tipizálta már a kis- és
középvállalkozásokat különféle szempontok alapján. Minden esetben megállapították, hogy
lényeges különbség van az egyes csoportok, kategóriák között. Ráadásul a kkv-k számtalan eltérõ
szektorban jelen vannak, különbözõ beszállítói hálózatok részeként, eltérõ vezetõi stílusokkal és
tulajdonosi struktúrával (Jenkins 2004). Ennek a sokszínûségnek ellenére a szektor szereplõinek
jelentõs része mégis bír olyan közös jellemzõkkel, amelyek fenntarthatósági szerepvállalásukra is
komoly hatást gyakorolnak. Tanulmányunk további részében ennek megfelelõen elõször a kkv-k
nagyvállalatoktól való különbözõségét, majd az ebbõl fakadó felelõsségvállalási/fenntarthatósági
eltéréseket elemezzük.
A KKV szektor jellemzõi, a KKV-k különbözõsége a nagyvállalatoktól
A kkv-k egyik meghatározó jelentõségû strukturális eltérése a nagyvállalatoktól a
finanszírozási lehetõségek területén jelentkezik. Általánosságban a finanszírozási forrásokhoz
történõ hozzájutás ugyanis a kkv-k versenyhátrányának egyik klasszikus területe (Kállay – Imreh
2004, Vecsenyi 2003).27 Ezeket a problémákat alapjaiban véve a magas relatív tranzakciós
költségekkel magyarázzák (Kállay 2000). Az örökös forráshiánnyal történõ küszködés, a
A táblázatban meghatározott kritériumokon túlmenõen az eddigi ún. függetlenségi kritérium helyett részletesebb
lehatárolással különböztethetõk meg egymástól a vállalkozások, de jelen tárgyalásban az elkülönítések ilyen
mélységben történõ tárgyalása szükségtelen.
27
Béza et al. (2007) eme kritériumot a kkv-k mûködésében olyan jelentõsnek tartják, hogy ez KKV munkadefiníciójuk
fõ részét képezi: kkv-k azon vállalkozások, „amelyek méretüket tekintve jelentõsen elmaradnak a nagyvállalatoktól, és
pénzügyi döntéseik meghozatalakor nem rendelkeznek olyan lehetõségekkel és alkupozícióval, mint a nagyvállalatok”
(Béza et al. 2007, 21-22.o.)
26
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finanszírozási problémák sok cég életét végigkísérik, a likviditási gondok a kisvállalat
mindennapjainak velejárói. Ez az olyan vállalkozásokra is jellemzõ, amelyek gazdálkodásával,
üzletmenetével egyébként nincs probléma (Béza et al. 2007). Nyilvánvaló módon a likviditási
problémák a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos elképzeléseit is determinálják valamilyen
szinten az átlagos kisvállalkozónak, ezért röviden áttekintjük, hogy az egyes finanszírozási
alaptípusokkal általában mi a gond. Az elsõ finanszírozási alternatíva a saját forrásból (kiegészítve
rokonok, barátok) történõ finanszírozás. Közismert tény, hogy a kisvállalkozások meghatározó
hányada egyszerûem alultõkésített már az induláskor is, gyakran a rendelkezésre álló források az
alapítás költségeit sem fedezik. A következõ alternatíva a külsõ források bevonása, azaz a „hiteltípusú” finanszírozás. A kisvállalkozások finanszírozási igénye kicsi, így szükségképp jelentkezik
a magas relatív tranzakciós költségek problematikája. Emellett a kkv-knak általában nincs hitelezési
múltja, nem rendelkeznek kiforrott banki kapcsolatokkal, továbbá a transzparencia hiánya és az
elégtelen fedezetek is szerepet játszanak abban, hogy a külsõ finanszírozók általában még
kockázatosabbnak is tekintik a nekik történõ hitelnyújtást. Értelemszerûen az alkuerejük is gyenge a
pénzügyi intézményekkel szemben, ami szintén nehezíti a megfelelõ konstrukciók kialakítását.
Ezekkel a megjegyzésekkel egyetemben is napjainkban a bankok kkv-kal kapcsolatos magatartása
pozitív irányba változik, speciális kisvállalati csomagokat dolgoznak ki a szektor sajátosságait
figyelembe véve, ezzel is növelve a „bankképes” vállalkozások arányát. A harmadik alternatíva a
„tõke-típusú” finanszírozás, amikor külsõ befektetõ kerül bevonásra a tulajdonosi körbe. A
tulajdonrész szerzése még komolyabb elõkészületeket igényel, így ebben az esetben
alapproblémaként a pénzügyi forrásbevonás relatív tranzakciós költségei még magasabbak.
Továbbá a tulajdonosi kör zártsága, illetve a kisvállalati tulajdonosok averziója, hogy más külsõ
tulajdonosokat beengedjenek a cégbe, elenyészõ külsõ tulajdonosi tõke általi forrásbevonási
lehetõséget enged meg.
A második fõ jellegzetesség a tulajdonos-menedzser (a két „pozíció” ugyanis a kkv-k
esetében sokszor egybeesik, azaz a tulajdonos és a menedzsment nem válik szét) kiemelt szerepe
(Vyakarnam et al. 1997). A tulajdonos-vezetõ a vállalkozás motorja, a cég irányításával kapcsolatos
legtöbb feladatot maga végzi vagy közvetlenül irányítja, így a vállalkozás õt tartósan nem
nélkülözheti (Béza et al. 2007). Egyszerre több üzleti funkció felelõse, illetve több feladatot
bonyolít (Spence 2006). Ráadásul gyakran a vállalkozó személye a „márkaneve” a vállalkozásnak.
E kiemelt szerepbõl adódóan adott kkv mûködését nagyban meghatározza a tulajdonos-menedzser
értékrendje, jelleme, attitûdjei, képzettsége és háttere (Vives 2006). A vállalkozó kulcsszerepet
játszik a vállalkozás értékrendszerének kialakításában (Fülöp – Szegedi 2006), a szervezeti kultúra
fokozottan függ a tulajdonos-vállalkozótól (Vecsenyi 2003). Továbbá a fenti egybeesés miatt mind
a menedzsment feletti tulajdonosi kontroll, mind a tulajdonosok menedzsment általi
befolyásolásának a lehetõsége hiányzik.
A jellegzetességek következõ csoportja a kkv-k mûködésének strukturálatlanságával és
informális jellegével kapcsolatos. A többszemélyes mikro- és kkv-k szervezete is strukturálatlan az
esetek többségében. Eleinte a munkamegosztás spontán alakul ki, munkaköri leírások nincsenek, a
feladatok a hagyományok szerint alakulnak. Általában egy vezetõi szinttel rendelkeznek, a csak
közvetlen beosztottakkal rendelkezõ tulajdonos-vállalkozó tölti be az ügyvezetõi pozíciót. A
növekedéssel azonban kialakul a kétszintû vezetés, ahol a tulajdonos-vállalkozó néhány
menedzseren keresztül irányít. A vezetési stílus közvetlen, nincsenek benne formális elemek, sok
esetben tekintélyelven alapul. A tulajdonos általában közvetlenül, kézi vezérléssel, irányítási
rendszerek nélkül irányít (Vecsenyi 2003). A szervezeti rendszer nem formalizált, informális
kapcsolatok, alacsony fokú bürökrácia jellemzi (Béza et al. 2007), nincsenek formális
menedzsmentstruktúrák specialista alkalmazottakkal (Jenkins 2006). Nincs önálló, a tagoktól
elkülönült szervezeti struktúra (külön elkülönült szervezeti kultúra, információs rendszer, belsõ
szabályzatok, stb.), ezt az egyes érintettek rendszeres személyes érintkezése, személyesen kódolt és
moderált viszonyai pótolják. Mivel a résztvevõk nagyon gyakran egyben családtagok is, amikor
pedig nem azok, akkor is familiárisak a
viszonyaik - a beosztottat gyakran hívja meg
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asztalához a fõnök, aki maga is közvetlenül vesz részt a termelési vagy szolgáltatási folyamatban nem kell szabályokkal körülbástyázni a termelési tanácskozás rendjét, döntési jogosítványait stb.
(Matolay et al. 2008).
A kkv-k a növekedéstõl/profitmaximalizálástól eltérõ célokat (pl. a tulajdonosnak és az
alkalmazottaknak tisztes jövedelem termelése, önfoglalkoztatás) követhetnek. A létrehozók e
vállalkozásokat nagyon eltérõ motivációval alakíthatják. Az eltartó vállalkozások esetében – és
egyes becslések szerint hazánkban a vállalkozások 80%-a ilyen – például alapvetõ a cél a
közremûködök eltartása, valamilyen életforma megvalósítása külsõ tõkefinanszírozás nélkül,
minimális növekedéssel (Vecsenyi 2003). Továbbá, a nagyvállalatoktól eltérõen a vállalati érték
tartalma a pénzbeli hozamtól teljesen eltérõ is lehet – sok cégvezetõ számára a cég elsõsorban
munkahely, a családi szükségletek kielégítésének eszköze, azaz potenciálisan a hozam
maximálásától eltérõ célok/szempontok is felmerülhetnek (Béza et al. 2007).
A kkv-k jellemzõen ellenállók a szabályozásnak (az önkéntes szabályozásnak is),
bizalmatlanok a bürokráciával szemben, és kevésbé fogékonyak az intézményi nyomásokra (pl.
törvényi szabályozás, benchmarking, kormányzati ügynökségek, köz- és magán érdekcsoportok
nyomása) (Jenkins 2006).
A nagyvállalatoktól eltérõen – ahol az információ megszerzése nem jelent problémát – a
tulajdonos-vállalkozónak a megfontolt döntéshozatalra, a megfelelõ információk beszerzésére
sokszor nincs ideje („a mindennapi rutinba beleszédült vállalkozónak leginkább egy dolog
hiányzik, az idõ”) (Béza et al. 2007, 29.o.). Számukra sokszor a ma legfontosabb információforrása,
az Internet nem áll rendelkezésükre, mert sokszor számítógépes ismereteik sincsenek.
Információikat így sokszor mindennapi kapcsolataik alapján szerzik be. Nem engedhetik meg
maguknak, hogy professzionális menedzsmentjük legyen, neves tanácsadókat alkalmazzanak, az
irányítás a tulajdonosok kezében van, és információs rendszerük gyakran hiányos (Béza et al.
2007). Továbbá, a tulajdonos-vezetõ képzettsége elégtelen lehet a szabályozási követelmények
bizonyos következményeinek felismeréséhez vagy a szükséges technológia menedzseléséhez
(Cambra-Fierro et al. 2007).
A következõ jellemzõ a kkv-k beágyazottsága (Supino – Proto 2006, Fuller – Tian 2006)28,
elsõdleges kapcsolatuk a helyi közösséggel (Szlávik et al. 2006). Az KKV-k részei a számukra
erõforrásokat biztosító és piacot is - ideértve a gyakran a vállalkozás életét befolyásoló mind a négy
piaci szegmenset, azaz a tõkepiacot, a munkaerõpiacot, az anyag és alkatrészpiacot és az értékesítési
piacot29 – jelentõ közösségnek, lokalitásnak. Azaz egyrészt a közösséghez nem pusztán formális,
hanem informális kapcsolatok is fûzik õket, környezetükre nem pusztán valamilyen típusú piacként,
hanem „élettérként” tekintenek. Számukra „e világ elsõsorban természet, másodsorban közvetlen
születés adta, és csak nagyon sokadik sorban piac.” (Matolay et a. 2008, 20.o.). A kkv tulajdonosok
és vezetõk erõteljesen beépülnek a helyi közösségbe, így erõsebben függnek azok stabilitásától és
jólététõl, különösen, hogy legtöbb alkalmazottjuk és üzletfelük is itt van (Jenkins 2004, Fülöp –
Szegedi 2006). Így a nagyvállalatokhoz képest lényegesen jobban függnek a regionális munkaerõtõl
(The Gallup Organization 2007).
A beágyazottságból fakadóan is a kkv-k nagyban különböznek a nagyvállalatoktól abban is,
hogy azoktól nagyban eltérõ tipikus érintettjeik vannak. Sok kkv helyi piacokon mûködik és
nincs kitéve nemzetközi nyomásnak, a civil szervezetek nemigen figyelnek oda rájuk, mivel azok
A beágyazottság fogalmának szociológiai bevezetése Granovetter nevéhez fûzõik, aki a fogalmat a következõképpen
definiálta: „milyen mértékben közvetítik a gazdasági tevékenységet személyes kapcsolatok hálózatai, vagy mondhatni
milyen mértékben ágyazódnak azokba” (Granovetter 2006, 32. o.). Azaz „a gazdasági cselekvést, eredményeket és
intézményeket befolyásolják a cselekvõk személyes kapcsolatai, és a kapcsolatháló egészének szerkezete (Granovetter
2006, 35. o.)
29
Bár ezen állítás – különösen az értékesítési piac esetében – megkérdõjelezhetõ. Egyes vélemények szerint
elkülönülnek a helyi (gazdasági) kezdeményezésektõl (Spence – Schmidpeter 2003). Ugyanakkor a vállalati szektor
által realizált nettó árbevétel mintegy 60%-a jelenik meg itt, exportárbevételnek ugyanakkor csak a 18,9%-a, azaz a
kkv-k fõbb piacai inkább székhelyük szûkebb környezetében vannak (Béza et al. 2007).
28
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(korlátozott erõforrásaikat) inkább a „nagyhalakra” fordítják (Vives 2006). A kkv-k a
nagyvállalatokkal ellentétben nincsenek a médiafigyelem középpontjában (Spence 2006). Az
általános társadalmi fókusz helyett (ami a nagyvállalatoknál jellemzõ) a kkv-k inkább a helyi
közösségre koncentrálnak. Mivel sokszor egy egységbõl állnak, ami helyi munkaerõre
támaszkodik, a tulajdonos-menedzser is helyi kötõdésû és piacuk is inkább helyi a
nagyvállalatokhoz képest. Ugyanakkor sok esetben kevésbé láthatóak a helyi közösség számára,
kisebb volumenû tevékenységük és a közösségtõl való földrajzi elszigeteltség, az ipari negyedekben
való mûködés miatt (Jenkins 2004), ami a helyi szintû felelõsségvállalás ellenében hathat.
Emellett a kkv-k számára sokszor az egyetlen érintett az egyetlen nagy vevõ, aki alapvetõen
meghatározza mûködésüket (Jenkins 2004).
Azonban, még ha a kkv-k érintetti kapcsolatai talán nem is különböznek nagyban a
nagyvállalatokétól, ezen kapcsolatok „menedzsmentje” valószínûleg igen. A kkv-k esetében ezen
kapcsolatok informálisabbak, bizalmi alapúak és intuitív személyes elkötelezettség jellemzi õket
(Spence 2006). A hatalmi különbség kisebb a vállalat és az érintett közt, mivel alkuerejük mind a
vevõkkel, mind a szállítókkal, mind a pénzügyi intézményekkel szemben gyengébb (Beza et al.
2007). Mivel nincs olyan nagy hatalmi távolság érintetti kapcsolataikban, mint a nagyvállalatok és
érintettjeik esetében, így nem képesek oly nagy mértében befolyásolni a folyamat kimenetelét
(Jenkins 2004). A nagyvállalatok feltehetõen sokkal gyakrabban bonyolódnak jól megtervezett
stratégiai érintetti kapcsolatokba (azaz esetükben formális, szabályozott, alaposan megtervezett
stratégiai érintett-menedzsmenttel találkozunk), amelyek eredményét nagyban képesek befolyásolni
(Spence 2006, Jenkins 2004). A részvényesek, mint érintettek gyakran hiányoznak (a tulajdonos és
a menedzsment nem válik el egymástól), forrásaikat a formális helyett gyakran az informális
tõkepiacon szerzik be (Matolay et al. 2008).
A beágyazottsággal és az érintettekkel szorosan összefüggõ jellemzõ a kkv-k esetében az
alkalmazottak, mint érintettek kiemelt szerepe. Azaz a kkv-k természetükbõl fakadóan helyi
intézmények, tulajdonos-menedzserük, vevõik és alkalmazottai ugyanazon közösség tagjai. Az
alkalmazottak legtöbbje közvetlenül is ismeri a tulajdonos-vezetõt (és viszont) (Vives 2006).
Ráadásul a cég nagymértékben függ néhány kulcsembertõl (Béza et al. 2007), ami szintén az
alkalmazottak kiemelt fontosságának irányába mutat.
Jenkins (2004) összefoglaló tanulmánya, amely a nagyvállalati felelõsségvállalási gyakorlat
KKV-kra való alkalmazhatóságának kulturális különbségekbõl fakadó korlátait elemzi, az általunk
eddig leírtakhoz nagyon hasonló következtetésekre jut (2. táblázat).
2. táblázat: A nagy és kis vállalatok közti kulturális különbségek
Nagyvállalat
Kisvállalat
rend
rendezetlen
formális
informális
elszámolási kötelezettség
bizalom
információ
személyes megfigyelés
tiszta lehatárolás
átfedések
tervezés
intuíció
vállalati stratégia
"takikusan stratégikus"
ellenõrzõ intézkedések
"I do it my way"
formális standardok
személyes monitoring
transzparencia
homály
funkcionális szakértelem
holisztikus
rendszerek
"szabadság"
pozicióhoz kötõdõ hatalom
tulajdonosi vezérlés
formális teljesítményértékelés
vevõ/hálózati értékelés
Forrás: Jenkins (2004, 40. o.)

Összességében tehát elmondható, hogy a kkv-k a nagyvállalatokhoz képest – a szektor
117

heterogenitása ellenére - számos olyan megkülönböztetõ mûködési sajátossággal bírnak, amelyek
következtében társadalmi felelõsségvállalásuk és fenntarthatósági szerepük is a nagyvállalati
szektorétól eltérõ lesz. A következõkben az ezen alfejezetben bemutatott kkv-jellemzõkbõl fakadó
fenntarthatósági/felelõsségvállalási jellemzõket elemezzük.
A kkv-k felelõsségvállalási/fenntarthatósági jellemzõi
KKV jellemzõk

KKV CSR jellemzõk
A CSR tevékenység gazdasági ciklus-függõ

Finanszírozási problémák

A felelõsségvállalás nem formalizált - formális
struktúrák hiánya

Érintetti kapcsolatok nem
formalizáltak, egyenrangúak

Helyi ügyekbe alacsony fokú bevonódás
Szabályozásnak való ellenállás
A CSR nem kockázatmenedzsment eszköz, az
üzleti-stratégiai felelõsségvállalás feltehetõen
nem kritikus

Strukturálatlan, informális jellegû
mûködés

Az etikus cselekvést a vállalatra ható tényezõk
széles köre határozza meg

Egy nagy vevõ, közösségtõl
területileg elszigetelt mûködés

Potenciálisan kifejezetten
környezeti/társadalmi célok követése,
prioritása.

Szükséges információk, tudás,
kapacitások hiánya

KKV CSR tevékenységek nem rendszeresek
és jellemzõen nem kapcsolódnak a vállalati
stratégiához, a KKV-k gyakran nem is tudják,
hogy CSR tevékenységet folytatnak

Tulajdonos-vezetõ kiemelt szerepe

Növekedéstõl és profitmaximalizálástól potenciálisan eltérõ
célok
Beágyazottság

Felelõsségvállalást elsõsorban az
alkalmazottak és a helyi közösség irányába
észlelik

A nagyvállalati körtõl eltérõ tipikus
érintettek - alkalmazottak, helyi
közösség

Helyi ügyekbe magas fokú bevonódás

Felelõsséget elsõsorban lokális társadalmi és
környezeti ügyek iránt észlelnek

Alkalmazottak kiemelt szerepe az
érintettek közül

Különösen nagy felelõsség az alkalmazottak
jóléte iránt

1. ábra: A KKV-k általános jellemzõibõl fakadó felelõsségvállalási jellemzõk
forrás: saját szerkesztés

A finanszírozási és likviditási problémák mindennapos mivoltából fakadóan egyes
vélemények szerint (Fülöp – Szegedi 2006) a gyakori erõforráshiány eredményeképpen a túlélésért
való küzdelem során az etikai szempontok a kkv-k számára kevésbé fontosak. Ezen – a hivatkozott
cikkben empirikusan alá nem támasztott – elsõ látásra meglehetõsen sarkosnak tûnõ véleménnyel a
szakirodalomban más szerzõknél nem találkozhatunk, ám azt többen is megállapítják, hogy a kkv-k
sérülékenységük miatt nagyon érzékenyek a gazdasági változásokra és így CSR tevékenységük
gazdasági ciklus-függõ (Vives 2006). Azaz, a recesszió a kkv-kra nagyobb hatással van,
veszélyezteti puszta fennmaradásukat, így a gazdaság általános állapota nagyban meghatározhatja
az etikus viselkedést is (Vyakarnam et al. 1997).
Míg a nagyvállalatoknál a CSR jellemzõen kockázatmenedzsment eszköz, addig a kkv-k
esetében ez feltehetõen nincs így. Ennek oka, hogy e vállalatok jellemzõen kevésbé láthatók, nincs
saját márkájuk, nincs erõforrásuk a kockázatmenedzsment tevékenység megtervezésére. Mivel
legnagyobb kockázatuk a rövidtávú túlélés, így
számukra
a
költségesnek
tûnõ
CSR
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tevékenységek inkább kockázatnövelõk (Jenkins 2004). Mivel a kkv-k nincsenek a médiafigyelem
középpontjában, a CSR-t feltehetõen nem a kockázat, a márkaimázs és a reputáció fényében látják
(Jenkins 2006). Ugyanígy arra sincs bizonyíték, hogy a CSR révén a kkv-k jobb munkaerõt
vonzanának (alapvetõen ugyanis a nagyvállalatokhoz képest eltérõ munkaerõt vonzanak), ami a
nagyvállalatok esetében gyakori érv a CSR stratégiai mivolta mellett. Szintén nincsen empirikus
bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a CSR a kkv-k pénzügyi teljesítményét növelné (Vives 2006).
Az üzleti-stratégiai felelõsségvállalás tehát, bár fontos lehet a kkv-k számára, feltehetõen nem
kritikus, mint a nagyvállalatok esetében. 30 Így itt megjelenhetnek az üzletiken kívül más
motivációk is, mint a felvilágosult önérdek, a társadalmi tudatosság és az altruizmus (Jenkins 2006,
Vives 2006).
A gazdasági erõforrásokhoz való hozzáférés nagyban befolyásolhatja a menedzsmentrendszerek
bevezetését/adaptációját (Cambra-Fierro et al. 2007). Az erõforrások hiánya gyakran nem engedi
meg a formális irányítási rendszerek/standardok bevezetését (Jenkins 2004). A KKV-menedzser
egyszerre több üzleti funkció felelõse, több feladatot bonyolít, és így esetében a napi üzletmeneten
túlmutató ügyekkel kapcsolatos tudatossági fok alacsony (Spence 2006). Ráadásul a vezetõ
képzettsége elégtelen lehet a szabályozási követelmények bizonyos következményeinek
felismeréséhez vagy a szükséges technológiai menedzseléséhez (Cambra-Fierro et al. 2007, Csigéné
Nagypál 2008). Azaz, a kkv-k esetében a felelõsségvállalás (legyen szó környezeti vagy társadalmi
felelõsségrõl) jó eséllyel egyáltalán nem vagy pusztán nagyon kis mértékben lesz formalizált.
Irreális például az az elvárás, hogy kkv-k rendelkezzenek írott etikai kódexszel (vagy
fenntarthatósági stratégiával) az etikus viselkedés érdekében. A kkv-k jellemzõen saját vagy
szakmájuk által lefektetett kódex és játékszabályok alapján reagálnak az etikai dilemmákra. Azaz az
üzleti etikai kódex helyett iparági normák, szakmai etika, professzionális etika, a törvényi és
morális kötelezettségek, ill. ezek „kiegyensúlyozása” áll a felelõs cselekvés hátterében
(Vyakarnam et al. 1997).
A kkv CSR tevékenységek nem rendszeresek és jellemzõen nem kapcsolódnak a vállalati
stratégiához, a kkv-k gyakran nem is tudják, hogy CSR tevékenységet folytatnak (Szlávik et
al. 2006). Ennek oka többes. Ilyen lehet a (valós vagy észlelt) költségek nagysága, vagy a
kapacitások (az érintettek azonosítására való idõ, a know-how és a know-who) hiánya. Ugyanígy
ezt eredményezhetik bizonyos jellemzõ attitûdök (üzleti hasznok nem ismerete, bürokráciától való
félelem) és a jelenlegi CSR eszközök kínálata (ezek ugyanis alapvetõen multinacionális vállalatokra
tervezett eszközök).
Az, hogy a kkv-k esetében a tulajdonos és a menedzsment gyakran nem válik el egymástól,
lehetõséget nyújt bizonyos fokú cselekvési autonómiára (Spence 2006). Az etikus viselkedést így
a vállalatra ható tényezõk széles köre határozza meg (Vyakarnam et al. 199, Cambra-Fierro et al.
2007). Ilyenek a tulajdonos „kultúrája” és értékei, bizonyos személyi jellemzõk, az érintettek
(beleértve az érintetti kapcsolatok minõségét is), az üzlet kényszerítõ ereje és a piaci nyomások (a
kkv-kon levõ gazdasági nyomás), az üzleti etikai kódex helyett az iparági normák, szakmai etika,
professzionális etika, a törvényi és morális kötelezettségek kiegyensúlyozása, a szociokulturális
kontextus és az iparági-szektoriális jellemzõk.
A részvényesek potenciális hiánya például azt eredményezi, hogy a kkv-k (a nagyvállalatoktól
eltérõen) nincsenek szükségszerûen kitéve rövidtávú pénzügyi növekedési kényszernek. Így
lehetõségük van társadalmilag felelõs akciókra – mint például a környezetvédelem és a közösségi
„bevonódás” (Jenkinks 2004). E jellegzetességük teret ad az egyéni meggyõzõdéseknek és morális
döntéshozatalnak (Fuller – Tian 2006). Így a profitmaximalizáló kritérium (ami a nagyvállalatoknál
szükségszerû) sem feltétlenül jellemzõ a kkv-kra, azok ettõl eltérõ célokat is követhetnek. Ilyenek
lehetnek a tulajdonos-menedzser által hasznosnak tartott termékek elõállítása, a közösség
Bár, mint ahogyan azt említettük, empirikusan nem bizonyított, hogy a felelõsségvállalás gazdaságilag elõnyös a
vállalatok számára (és ennek ellenkezõjére sem), a nagyvállalati szféra önértelmezésében ez a WBCSD-típusú
felelõsségvállalás esetében egyre inkább elfogadott „paradigmának/dogmának” tekinthetõ.
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támogatása, a közösség kevésbé szerencsés tagjainak megsegítése.31 Ez nem jelenti azt, hogy a kkvkat nem érdekli a profit, de kielégítõ profitra is törekedhetnek a profitmaximalizáló kritérium
helyett (Vives 2006). Ugyanakkor mivel a kkv-k 60%-a egyszerûen a túlélésre törekszik, amíg
megfelelõ életszínvonalat nyújtanak tulajdonosaiknak, addig nincs szükség arra, hogy az
eredményességes felelõsségvállaláshoz kapcsolódó ügyekkel csökkentsék (Spence 2006).
A kkv-k beágyazottságának következtében az érintettek közül az alkalmazottak és a helyi
közösség kiemelt szerepet töltenek be. Emiatt a kkv-k különösen hozzájárulnak a helyi
közösségek fejlõdéséhez. Azaz a kkv-k természetükbõl fakadóan helyi intézmények, tulajdonosmenedzserük, vevõik és alkalmazottai ugyanazon közösség tagjai. Az alkalmazottak legtöbbje
közvetlenül is ismeri a tulajdonos-vezetõt (és viszont), amelynek eredményeképpen a vezetõ jobban
ismeri az alkalmazottak jólétét és elkötelezettebb annak irányába (Matolay et al. 2008). Ezek
alapján természetes lenne, hogy ezek a cégek elkötelezettek legyenek a helyi közösség, helyi
társadalmi és környezeti ügyek irányába. Ám a tudás és erõforrások hiánya, finanszírozási
nehézségek és a szabályozástól való félelem eredményeképpen elõfordulhat, hogy nem vonódnak
be annyira, mint amennyire várnánk (Vives 2006). Ezt erõsítheti, hogy a KKV-k sokszor
külterületen, a közösségtõl elszigetelve mûködnek. Az, hogy sok kkv számára szinte az egyetlen
érintett egy nagy (külföldi) vevõ, azt is eredményezheti, hogy a kkv-k helyi szinten felelõsebben
viselkednek, mivel e nagy cégek sokszor megkövetelik a társadalmilag felelõs magatartást (Jenkins
2004). Ugyanakkor a felelõsségvállalás e megkövetelése – mivel jellemzõen szabványokon
keresztül mûködik – nem szükségszerûen hat a tényleges helyi felelõsségvállalás irányába, hanem –
a helyi érintettek számának csökkentésén keresztül - még annak ellenében is hathat. Így egyesek
szerint a kkv-k fontos szerepet játszanak a helyi és regionális fejlõdésben és közügyekben, míg
mások szerint elkülönülnek a helyi (gazdasági) kezdeményezésektõl (Spence – Schmidpeter 2003).
A témában végzett empirikus kutatások értelmében (Spence – Schmidpeter 2003, Szlávik et al.
2006, Observatory of European SMEs 2002, Jenkins 2006, CERFE 2001) azonban a bevonódás
mértéke a kkv-k körében a helyi jelentõségû ügyek esetében mindenképpen magasabb, mint a
nemzeti/nemzetközi szintû társadalmi-környezeti ügyek esetében.
Látható tehát, hogy a kkv-k felelõsségvállalása, és így fenntarthatósági szerepvállalása is jó
eséllyel eltérõ a nagyvállalatokétól (Camba-Fierro et al. 2007). Ezen sajátosságok miatt nem lehet
azt mondani, hogy a méret meghatározza a felelõsségvállalást (bármelyik irányba is), de ezt igen,
hogy lesznek különbségek. A fent elemzett különbségekbõl fakadóan Jenkins (2004) a KKV-k
felelõsségvállalásának alábbi sajátosságairól ír (3. táblázat).

Jenkins (2006) a kkv célrendszerek tekintetében négy „kkv társadalmi perspektíva keretet” különít el: a
profitmaximalizáló prioritást, a fennmaradás prioritást, a felvilágosult önérdek prioritást és a társadalmi prioritást. A
nagy-britanniai Kereskedelmi és Ipari Minisztérium „CSR attitûd” szempontjából hat, alapvetõen eltérõ célrendszerrel
rendelkezõ kkv-csoportot különített el (Csigéné 2008): a társadalmi célú vállalatokat, az erõsen profitorientált
vállalatokat, az egyéni vállalkozókat, a csináld magad híveit, az okos pragmatistákat és a felvilágosult pragmatistákat.
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3. táblázat: A nagy- és kisméretû szervezetek CSR elméletének különbözõsége
Nagyvállalati CSR
Kisvállallati CSR
Ki
Ki
Érintettek széles körének felelõs
Kevesebb és/vagy más érintetteknek felelõs
Észlelt felelõsség a társadalom irányába
Észlelt felelõsség a helyi közösség irányába
A részvényesek fontossága
Gyakran nicsenek részvényesek
Miért
Miért
Imázs és reputáció védelmében
Ügyfélkapcsolatok védelmében
Fogyasztói nyomás
Nyomás a beszállítói láncban az üzleti
Részvényesi nyomás, SRI
Hitelezõi nyomás? SRI nem érinti
Üzleti érdek
Üzleti érdek nem bizonyított
Hogyan
Hogyan
Vállalati értékekeken alapul
A tulajdonos-menedzser elvein alapul
Formális CSR stratégiai tervezés
Infrmálisan tervezett CSR stratégiák
Hangsúly a szabványokon és indexeken
Hangsúly az intuíción és ad hoc folyamatokon
CSR szakértõk nagymértékû bevonása
Nincs a CSR programokoz hozzárendelt
Kockázat csökkentése
Kockázat elkerülése
Mit
Mit
Feltûnõ kampányok - pl. ügyöz kapcsolt
Kisléptékû tevékenységek - pl. helyi focicsapat
A CSR tevéknységek publicitásának
A tevékenységek CSR-jellegét gyakran nem
Forrás: Jenkins (2004, 51. o.)

A kkv-k eddig bemutatott strukturális jellemzõi és ezek felelõsségvállalással kapcsolatos
következményei miatt nem lehet megérteni a kkv-k felelõsségvállalását, illetve fenntarthatósági
szerepvállalását azáltal, hogy azt egyszerûen a nagyvállalati módszerek alkalmazása vagy ennek
hiánya alapján ítéljük meg. A szakirodalomban manapság egyre inkább a társadalmi tõke (TT)
elméletén, annak kategóriáin keresztül igyekeznek a kutatók megérteni a kkv-k
felelõsségvállalási – fenntarthatósági szerepét. A nagyvállalati (fõáramú) CSR és üzleti etikai
koncepciók – a „triple bottom line” vagy a balanced scorecard - nem alkalmazhatók a kkv-kra,
hiszen ezek mind bürokratikus módszerek, amelyek adminisztratív struktúrákat, professzionális
bevezetést és jól fizetett professzionális szakembereket igényelnek (Spence et al 2003). Azaz nem
elég a jelenlegi megközelítések szimpla kiterjesztése, a társadalmi tõke szempontjából történõ
megközelítés új perspektívákat s kutatási lehetõségeket kínál. A társadalmi tõke beágyazott és
interaktív természete ugyanis jó esélyjel releváns a kkv felelõsségvállalás szempontjából.
A KKV-k felelõsségvállalása és a társadalmi tõke
A társadalmi tõke interdiszciplináris (Woolclock – Narayan 2000) fogalmát esernyõfogalomként
is szokták emlegetni (Adler-Kwon 2002), mivel a jelenségek és fogalmak nagyon széles körét
(informális szervezõdések, bizalom, kultúra, társadalmi támogatás, társadalmi csere,
beágyazottság32, társadalmi és szervezetközi hálózatok) foglalja magában (Csizmadia 2003).
Bár a TT alapvetõen egy beágyazott koncepció, fontos hangsúlyozni, hogy a beágyazottsággal kapcsolatban legalább
két nézettel találkozhatunk a szakirodalomban. Az egyik értelmében a piaci és hierarchikus viszonyok tipikusan
beágyazottak a társadalmi viszonyokba, így mindhárom fajta viszony alapvetõen társadalmi viszony. Ennek
következtében megkülönböztetõ tartalmuk másodlagos közös társadalmi természetükhöz képest. A másik nézet szerint a
modern társadalmakban a gazdasági és hatósági kapcsolatokat progresszíven megkülönböztették és elhatárolták a
társadalmi kapcsolatoktól, aminek következtében ezek eltérõ dinamikával jellemezhetõk (Adler-Kwon 2002, l. még
Coleman 1994). Utóbbi megközelítés szerint a modern gazdaság társadalomtól elkülönült szférájában a gazdasági
tranzakciókat az egyén nyereségre való racionális törekvés határozza meg elsõsorban (Granovetter 2006).
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Egy lehetséges kategorizáció szerint a TT definícióknak két halmaza van.33 Az egyik a
társadalmi tõkét a társadalmi struktúra különféle komponenseivel (horizontális, vertikális
kapcsolatok, hatalmi viszonyok, kormányzati rendszer, formalizált intézmények), a másik a hitekkel
és magatartási diszpozíciókkal (együttmûködés normái, bizalom) azonosítja. Ugyanakkor a legtöbb
megközelítés nem sorolható be egyértelmûen egyik vagy másik típusba, a legtöbb mindkettõbõl
tartalmaz elemeket (Kopasz 2005). A társadalmi tõke ma egymás mellett együtt élõ
megközelítésének közös vonása, „hogy a TT-t strukturális (hálózatok, társadalmi kötések) és
kulturális (bizalom, normák, értékek) jellemzõk mentén definiálják” (Bodorkós – Kelemen 2007,
internetes megjelenés). Sõt, egyes közgazdaságtani elemzések makroszintû intézményi minõségi
jellemzõket - jogrend, szerzõdések kikényszeríthetõsége, polgári szabadságjogok - is beleértenek a
TT-be (Woolclock 2001). Woolclock és Narayan (2000), valamint Woolclock (2001) széles körben
idézett összefoglaló tanulmányai a társadalmi tõkét például az emberek kollektív cselekvését
lehetõvé tévõ normák és hálózatok összességeként definiálják. Azaz a definíció szintjén társadalmi
tõke forrásaira, és nem annak következményeire koncentrálnak. E definíció kizárja például a
bizalom fogalmát, amely az idézett szerzõk értelmezésében – bár egy rendkívül fontos fogalom a
TT szempontjából – a TT következménye, nem pedig forrása. Ehhez képest a TT egy széles
értelmezése szerint a „társadalmi tõke a közösséggel való azonosulás fokára utal többek közt a
viselkedést szabályozó normák, a hálózatok, a társas interakciók, a bizalom, a közös döntéshozatali
mechanizmusok által, amelyek nem csak a kollektív cselekvést könnyítik meg, de hozzájárulnak
ahhoz is, hogy egy adott közösség többet jelentsen, mint az egyéni cselekvõk összességét.”
(Bodorkós – Kelemen 2007, 2-3. o.).
A társadalmi tõke pozitív és negatív hatásai
A társadalmi tõkét 9 fõ területtel összefüggésben szokás tanulmányozni. Ezek a családok és
fiatalok viselkedése, iskolázás és oktatás, közösségi élet, munka és szervezetek világa, demokrácia
és kormányzás, kollektív cselekvés, közegészség és környezet, bûnözés és erõszak és a gazdasági
fejlõdés (Woolcock – Narayan 2000).34
A társadalmi tõke mögötti alapvetõ ötlet azon felismerés (intuíció), hogy az ember családja,
barátai és kollégái fontos „vagyont” jelentenek, amelyre krízishelyzet esetén lehet számítani,
pusztán saját kedvünkért „élvezhetõ”, valamint felhasználható anyagi haszon elérése érdekében.
Ami igaz egyénekre, az csoportok esetében is megállja a helyét. Azon közösségek, amelyek
társadalmi hálózatok és állampolgári szervezetek diverz állományával jellemezhetõek, jobb
pozícióban vannak a szegénység és sérülékenység elleni küzdelemben, a vitás helyzetek
kezelésében és az új lehetõségek megragadásában. A társadalmi tõke hiánya pedig ennek
ellenkezõjét eredményezheti (Woolclock – Narayan 2000, Woolclock 2001). A TT információs,
hatalmi és szolidaritási elõnyöket hordoz az azt birtoklók számára. A kollektív cselekvõk
erõsíthetik kollektív identitásukat és így növelhetik esélyeiket a kollektív cselekvésre. Azaz a TT
a társadalmi viszonyok szerkezete által elõidézett jóakarat, amely mobilizálható a cselekvés
megkönnyítése érdekében (Adler-Kwon 2002). A sûrû társadalmi hálózatok ugyanis növelik az
opportunizmus költségét, ami a kooperáció irányába tereli a szereplõket. A TT továbbá elõsegítheti
a bizalom kifejlõdését. Egyrészt a folyamatos interakciókon keresztül a reciprocitáson alapuló
bizalomét - a tisztességtelen magatartás észlelésének esélyeinek és a várható büntetés nagyságának
(lényegében költségének) emelésén keresztül. Másrészt a csoportazonosság révén erõsítheti az
Természetesen egyéb kategorizációk is megjelennek a szakirodalomban. Adler és Kwon (2002) például a társadalmi
tõke definícióit két szempontból csoportosítja. Egyrészt az alapján, hogy azok a TT állományára, forrásaira vagy
következményeire fókuszálnak. Másrészt abból a szempontból, hogy egy szereplõ által másokkal fenntartott
kapcsolatokra („bridging social capital” - kiépítés), valamely kollektíva szereplõinek viszonystruktúrájára („bondig
social capital” - kötõdés) vagy mindkettõre fókuszálnak.
34
A hazai kutatási irányok áttekintésérõl l. Kis (2006).
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altruizmust és kooperációt, azaz hozzájárulhat a kollektív cselekvés problémájának feloldásához
(Kopasz 2005).
Ugyanakkor a társadalmi tõke kockázatokat is hordoz magában (Adler-Kwon 2002). A szélesebb
közösség részére a központi szereplõ/csoport magas társadalmi tõkéje a negatív externáliák
veszélyét hordozza magában. Ilyenek, hogy az egyének vagy alsóbb egységek információs elõnye a
közösség egészére nézve a közjavak tragédiájához vezethet. Továbbá, kisebbségek saját
befolyásukat növelõ magatartása szuboptimumhoz vezethet a közösség szintjén, csakúgy, mint
saját egy kisebb csoport saját belsõ szolidaritását követõ magatartása. A társadalmi tõke így negatív
hatásokat is eredményezhet, testet ölthet nepotizmusban, igazságtalanságban, korrupcióban –
azaz a társadalmi tõkével nem rendelkezõk erõforrásokból való kizárásában (Woolclock – Narayan
2000). Jól ismert például a szakirodalomban a negatív társadalmi tõke fogalma (Portes 1998).
Fel kell tehát ismerni, hogy a TT forrásait tekintve többdimenziós természettel bír (Woolclock
2001, magyarul Bodorkós – Kelemen 2007). A legnépszerûbb megkülönböztetés a kötõdés
(bonding social capital - családtagok, közeli barátok, szomszédok közti, azaz hasonló, egymáshoz
közel élõ emberek közti kapcsolat) és a kiépítés (bridging social capital - távolabbi barátok,
kollégák közti, azaz különbözõ társadalmi csoportok közti kapcsolat) közti.35 Emellett
megkülönböztethetõ még a kapcsolódás dimenziója is (az eltérõ hatalommal rendelkezõ
személyek, csoportok közti kapcsolat, amely területi és hatalmi szinteket átlépve köt össze
közösségeket). Utóbbi vertikális dimenziónak különös jelentõsége van például a szegénység
problematikájának szempontjából, mivel a szegénység a hatalom hiányának és a kizárásnak a
függvénye. Nem véletlen, hogy a társadalmi tõkét erõsen kritizálták abból a szempontból is, hogy
pusztán a TT nagyságával és minõségével nem magyarázható egy adott közösség fejlettsége, ehhez
ugyanis a TT megközelítés által gyakran elfedett mögöttes hatalmi viszonyok ismerete és elemzése
is szükséges (Bodorkós – Kelemen 2007).
Mindebbõl az következik, hogy a társadalmi tõke magas szintje potenciálisan nagyon
komoly fenntarthatósági relevanciával bír. Egyrészt megteremtheti a kollektív cselekvés és
kooperáció feltételeit, hozzájárulhat az információhiány csökkentéséhez, valamint segítheti a
szegénység és sérülékenység elleni küzdelmet. Ugyanakkor a TT egy nagyon bonyolult és a
fenntarthatóság szempontjából empirikusan nagyon nehezen kutatható koncepció. Ennek oka,
hogy nagyon komoly veszélyeket is hordoz magában, amelyek alapvetõn valamely kisebb, központi
helyzetben lévõ csoport opportunista magatartásához, és így nepotizmushoz, igazságtalansághoz,
korrupcióhoz, valamint közlegelõk tragédiájához vezethetnek (3. ábra).

Forrás

Definíció

Normakövetés – társadalmi kontroll

Érték-introjekció
Elveken alapuló
Korlátozott szolidaritás

Kölcsönös csere

Következmények

Képesség
hasznok nyújtására
hálózati és egyéb társadalmi
struktúrabeli tagságon
keresztül

Családi támogatás
Hálózat által közvetített hasznok

Korlátozott hozzáférés a lehetõségekhez

Instrumentális

Egyéni szabadság korlátozása

Kikényszeríthetõ megbízhatóság

Túlzott követelés a csoporttagokkal szemben
Alacsonyabb szintû normák

2. ábra: A társadalmi tõke által közvetített tranzakciók valóságos és potenciális hasznai és veszteségei
forrás: Portes (1998, 8. o.)

A kkv-k és a társadalmi tõke
35

Makra (2007) e kategóriákat összezáró ill. összekötõ vagy összekapcsoló társadalmi tõkeként interpretálja.
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A kkv-k és a társadalmi tõke közti kapcsolat két oldalról is vizsgálható. Egyrészt, hogy a
társadalmi tõke kedvez-e a kkv-knak, a vállalkozások alapításának és fejlõdésének (Csizmadia
2005), másrészt, hogy a kkv-k termelnek-e társadalmi tõkét. Utóbbi kutatási irány azért is jelentõs,
mivel sokan a kkv-ket – mivel azok képtelenek adaptálni a nagyvállalatok legjobb
CSR/fenntarthatósági gyakorlatait – egyszerûen kvázi felelõtlennek nevezik (Fülöp – Szegedi
2006).
Ugyanakkor a kkv-k felelõsségvállalását, fenntarthatósági szerepét manapság egyre inkább a
társadalmi tõkéhez - mint a közjó elõmozdításához - való hozzájárulás kapcsán vizsgálják (pl.
Spence – Schmidpeter 2003). Azaz, a kkv-knak jelentõs fenntarthatósági/jóléti relevanciájuk lehet a
társadalmi tõkéhez való hozzájárulás lévén. Ezen típusú kkv irodalom konklúziója, hogy a kkv-k
széles körben részt vesznek társadalmilag és etikailag tudatos akciókban, ám ezek nem mérhetõk
úgy, mint a nagyvállalatok esetében (Spence et al. 2003).
Mint azt már említettük, a TT megközelítés beágyazott, mivel a gazdasági cselekvõt annak
társadalmi környezetébe helyezi. Így ezen megközelítésben az üzleti etika, a társadalmi
felelõsségvállalás nem egy vákuumban mûködik a világ többi részétõl függetlenül, hanem
társadalmi kontextusban. A TT interaktív koncepció, a kkv-k nem környezetüktõl elkülönült saját
szabályaik és törvényeik alapján mûködõ mikrokozmoszok, hanem gazdasági és társadalmi
környezetükkel állandó és alapvetõ kölcsönhatásban vannak, azaz a gazdasági és társadalmi
kötelékeik meghatározóak (Spence et al. 2003). A társadalmi viszonyok és hálózatok, amelyek a
tulajdonost körülfonják, nem kezelhetõek a vállalkozástól elkülönülten. Az üzletek nem mint
elkülönült, pusztán önérdek által motivált entitások értelmezendõk, hanem bonyolult társadalmi
viszonyaik függvényében, amelyek gyakran társadalmi tõkeként jelennek meg (Spence –
Rutherford 2003).
A kkv-knak többféle motivációja is lehet azzal kapcsolatosan, hogy a társadalmi tõkébe
„beruházzanak” (Spence et al. 2003). Ilyen lehet a kölcsönös elvárások stabilizálása a kollektív
cselekvés lehetõségeinek megteremtése érdekében (a TT kollektív cselekvést elõsegítõ, bizalomhoz
köthetõ funkciója). Továbbá, jelenthet számukra a TT egyfajta biztosítást, azaz egymás kölcsönös
segítését például krízishelyzet idején (a TT szolidaritási funkciója). Végül, fontos információk
megszerzését is elõsegítheti a kkv-k számára a TT (a TT információs funkciója).
Spence és Schmidpeter (2003) kvalitatív kutatási módszerek alkalmazásával a következõ
eredményeket kapták a kkv-k társadalmi tõkéhez való hozzájárulásával kapcsolatban:
 A kkv-k felelõsségvállalását befolyásolják a szektoriális különbségek: kutatásukban a
szervizek és élelmiszeripari cégek jobban bevonódtak a helyi közösség ügyeibe, mint a
marketingcégek.
 A tulajdonos-menedzser helyi ügyekben való részvétele nem üzlethez kötõdõ, a helyi
bevonódás gyakran más (új) kihívást jelent számára. Ez legtöbbször nincs pozitív hatással az üzleti
sikerre – azaz nem feltétlenül a profitmaximalizálás a bevonódás mögötti fõ cél. A
felelõsségvállalás jellemzõen nem eredményez minden esetben win-win szituációt, de ennek
ellenére a tulajdonos-ügyvezetõk igenis gyakran motiváltak társadalmi és etikai szempontok által.
 A kkv-k helyi kezdeményezésekben való részvételének legkomolyabb gátja az idõtényezõ.
 A kkv-k felelõsségvállalásának komoly elemei az alkalmazottaknak és szomszédos
vállalkozásoknak nyújtott ún. apró szívességek.
 A kkv-k nemigen vonódnak be nemzetközi vagy nemzeti szintû társadalmi ügyekbe, ahol
nagyon függnek a politikától.
 Az informális hálózatok szerepe nagyon fontosak a kkv-k számára az információgyûjtésben.
Egy másik kvalitatív kutatás (Spence et al. 2003) szerint a társadalmi tõkének számos formája
létezik, amely a kkv-k felelõsségvállalása szempontjából releváns. Egyik ilyen a formális és
informális kötelezettségvállalás. Továbbá, a szektoron belüli hálózatok (információcsere, felszerelés
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kölcsönzése, ajánlás, alvállalkozás) és a szektorok közti hálózatok, amelyek esetében a térbeli
közelség meghatározó, e kapcsolatok ugyanis jellemzõen a szomszédos cégek közt alakulnak ki.
Végül az olyan „klasszikus” felelõsségvállalási eszközök, mint az önkéntes tevékenységek és
jótékonyság (helyi mûvészet szponzorálása, helyi egészségügy, gyakran az élettárs/család egyéb
része által). Fontos továbbá a bevonódás miértje, a társadalmi tõkéhez való hozzájárulás motivációs
háttere (a tulajdonosok/vezetõk vissza akarnak adni valamit a közösségnek, egyszerûen ilyen
személyiségnek tartják magukat, hosszú távú üzleti hasznokat remélnek a felelõsségvállalástól).
Fuller és Tian (2006) abból kiindulva, hogy a TT a kkv-k számára erõforrás, a TT eszközjellege
alapján próbálták megérteni a kkv-k felelõs viselkedését. A kkv-k szimbolikus tõkéje36, a kkv-k
„értékének” szimbólumhalmaza feltehetõen a tulajdonos belsõ értékein és a kulcsérintetteken (pl.
vevõk) keresztül alakul ki, és gazdasági tõkére cserélhetõ. Azaz az etikus/felelõs viselkedés a
szimbolikus tõkéhez (a hitelességhez) való hozzájáruláson keresztül gazdasági elõnyöket is
jelenthet (például új piacokat). Nahapiet és Ghoshal (1998) társadalmi tõke felfogása alapján a
társadalmi tõkének három dimenziója különíthetõ el. A strukturális dimenzió azt mutatja meg, hogy
ki az, akit az adott szereplõ elérhet, akivel kapcsolatba kerülhet. E dimenzió birtoklója számára
erõforrásokat és információs elõnyöket biztosít. A kognitív dimenziót azon erõforrások alkotják,
amelyek közös reprezentációkat, interpretációkat és jelentésrendszereket biztosítanak a felek közt.
Így ez lehetõvé teszi az információk és erõforrások megosztását, de egyben kötelezettséget is jelent,
hogy tulajdonosa felelõsségét és erõforrásait a hálózatban szereplõ érintettekkel megossza. A
kapcsolati dimenzió a személyes kapcsolatokat jelenti, amelyek az interakciók „történelme”, azaz
egy hosszabb folyamat eredményeképpen alakultak ki, és szintén az információkhoz való
hozzájutást, valamint fizikai és érzelmi támogatást biztosít (Fuller – Tian 2006). E három dimenzió
elkülönítésével, a kkv-k érintetti kapcsolataival foglalkozó narratívumok elemzése alapján a kkv-k
esetében három, a társadalmi tõkéhez kapcsolódó motiváció különíthetõ el. A társadalmi tõke
strukturális eleméhez kapcsolódó motiváció az érték. A vállalkozások az érintettek (elsõsorban a
vevõk) számára értéket nyújtanak, amely esetében motivációs tényezõként a kölcsönösséget, a
cserét és az üzleti értéket, elõnyöket jelölték meg. A kapcsolati dimenzióban motivációként a
társadalmi elvárások jelentek meg, az alapvetõ jótékonysági akciókban való részvétel mellett a
számlák idõben történõ kifizetése, a megvesztegethetetlenség/nem megvesztegetés, más
vállalkozások segítése. Azaz a bizalom és a kooperáció megteremtésére irányuló stratégiák a
társadalomnak és az üzletnek való megfelelés által. A kognitív dimenzió esetében megjelölt
stratégiák túlmutatnak a mindenkori elvárásokon (pl. a munkaidõ-szabadidõ egyensúlyának
megteremtése, a boldogság növelése), és egyfajta normatív motiváltságot feltételeznek.

Szimbolikus tõke azt mutatja meg, hogy mások hogyan értékelnek valakit, azaz egy személy vagy cég által birtokolt
megbecsülés és presztízs mértéke (Fuller-Tian 2006).
36
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forrás: Fuller - Tian (2006, 294. o.)

A társadalmi tõkéhez való hozzájárulás tehát nem pusztán altruizmus, hanem sokszor öncélú,
ami a társadalmi tõke eszközjellegébõl fakad (Fuller – Tian 2006). Ugyanakkor mivel a kkv-k
beágyazottak, kénytelenek megfelelni a helyi elvárásoknak is, amennyiben hosszabb távon mûködni
akarnak, hiszen különben elvesztik szimbolikus tõkéjüket és így legitimációjukat, különösen, mivel
a tulajdonos-menedzser személye nem választható el az érintettek szemében a vállalattól. És így az
õ személyének közelsége a közösséghez, személyes beágyazottsága társadalmi szabályozóként hat a
vállalatok viselkedésére (Fuller – Tian 2006).37
A Dél-Alföldi Régió ISO 14001 tanúsított kkv-inak felelõsségvállalása – egy kvalitatív kutatás
eredményei
A KKV-k felelõsségvállalásának eme nem hagyományos megközelítése egyelõre viszonylagosan
„alulkutatott” téma a szakirodalomban (Spence – Schmidpeter 2003). Ezért fontos a kvalitatív
módszerek alkalmazása, hogy a kutatás során váratlan szempontok is felmerülhessenek. Különösen,
mivel empirikus kutatások (Spence et al. 2003) eredményei alapján kijelenthetõ, hogy a kkv-k
beágyazott mivoltából következõen a szektor tevékenységét, felelõsségvállalását nagymértékben
befolyásolja mûködésük földrajzi helye is, amit empirikus kutatások is alátámasztanak.
Az kkv-k felelõsségvállalásának „alulkutatottságából”, valamint az érintett-menedzsment
tevékenység vállalati fenntarthatósági szerepébõl következõen a következõkben bemutatásra kerülõ
kvalitatív kutatásunk célja többes. 38 Fontos egyrészt számunkra a hazai kkv-k saját, társadalomban
betöltött szerepének értelmezésének, valamint érintettekhez való viszonyuknak és az érintettek által
a vállalati döntéshozatalba bevitt fenntarthatósági szempontoknak a feltárása. E tanulmányban elsõ
kutatási célunkhoz kapcsolódó eredményeinket mutatjuk be. Ehhez 2008 júliusában és
Bár az ábra és az alapjául szolgáló modell élesen elkülöníti egymástól a társadalmi tõkéhez való hozzájárulást
motiváló tényezõket, a valóságban ez az elkülönülés nem feltétlenül ilyen éles. Egy cselekmény mögött ugyanis számos
különbözõ (etikai) motiváció húzódhat meg egyidejûleg (Kujala 2001).
38
A kutatás „többes” célrendszere abból is következik, hogy az itt bemutatásra kerülõ eredmények egy szélesebb,
kvantitatív részt is tartalmazó, az elsõ szerzõ doktori disszertációjának részét képezõ kutatás elemei.
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augusztusában 9 félig strukturált interjút készítettünk a Dél-Alföldi Régió ISO 14001 tanúsított
kkv-ival. Interjúvázlatunk alapját Matolay et al. (2007) nemzeti ILO tanács részére készített
interjústruktúrája képezte. Eredményeink bemutatásakor válaszadóinkat V1…V9 kódokkal jelöltük.
Kutatási hipotézisek
A kkv-k felelõsségvállalásának eddigiekben bemutatott sajátosságaiból fakadóan az alábbi
kutatási hipotéziseket fogalmaztuk meg:
H1. A társadalmi tõke elmélete megfelelõ keretet nyújt a kkv-k felelõsségvállalásának
megértéséhez. A kkv-k számos módon hozzájárulnak a társadalmi tõke „termeléséhez”. Ilyen lehet
a helyi környezeti és társadalmi ügyekbe való bevonódás, helyi társadalmi szervezetek támogatása,
önkéntes munka végzése környezeti és társadalmi célokért, az apró szívességek, valamint
hozzájárulás a szektoron belüli és szektorok közötti hálózatok kialakulásához. A kkv-k a
felelõsségvállalást nem elsõsorban az üzleti siker eszközének tekintik. Ez nem jelenti azt, hogy az
üzleti haszon nem jelenhet meg motivációs háttérként, de a szûken vett gazdasági önérdek nem
kizárólagos szempont a felelõsségvállaláskor, hanem megjelennek a társadalmi elvárások és
normatív szempontok is. ez most hány hipotézis? Az eleje nem egy empitikus kutatás hipotézisének
tûnik, hanem elméleti kérdés.
H2. A kkv-k felelõsségvállalása és érintetti kapcsolataik informálisak, formális eszközök és
viszonyok nemigen jelennek meg náluk e tekintetben. A formális kapcsolatos és intézkedések
helyett a kkv-k felelõsségvállalási önértelmezésében fokozott súlyt kapnak a helyi és iparági
normák, etika, értékek és a jogszabályok.
H3. A kkv-k saját felelõsségüket elsõsorban az alkalmazottak irányába észlelik. A felelõs
magatartás kapcsán ezen túlmenõen fontosak még számukra a fogyasztók, a beszállítók, a helyi
közösség és a helyi természeti környezet.
H4. A kkv-k felelõsségvállalását nagyban meghatározza a gazdaság általános helyzete. A
„hagyományos” felelõsségvállalási eszközök kedvezõtlen gazdasági helyzet esetén nem lesznek
részei a vállalkozás tevékenységének.
A kutatás eddigi eredményei
H1. A társadalmi tõke elmélete megfelelõ keretet nyújt a kkv-k felelõsségvállalásának
megértéséhez. A kkv-k számos módon hozzájárulnak a társadalmi tõke „termeléséhez”. Ilyen lehet
a helyi környezeti és társadalmi ügyekbe való bevonódás, helyi társadalmi szervezetek támogatása,
önkéntes munka végzése környezeti és társadalmi célokért, az apró szívességek, valamint
hozzájárulás a szektoron belüli és szektorok közötti hálózatok kialakulásához. A kkv-k a
felelõsségvállalást nem elsõsorban az üzleti siker eszközének tekintik. Ez nem jelenti azt, hogy az
üzleti haszon nem jelenhet meg motivációs háttérként, de a szûken vett gazdasági önérdek nem
kizárólagos szempont a felelõsségvállaláskor, hanem megjelennek a társadalmi elvárások és
normatív szempontok is.
A helyi környezeti és társadalmi ügyekbe való bevonódással, a helyi társadalmi szervezetek
támogatásával kapcsolatban megállapítható, hogy a kutatásba bevont vállalkozások jellemzõen
fontosnak tarják a saját tevékenységbõl származó lokális környezeti hatás minimalizálását (V1, V5,
V6, V7, V8, V9), amit az öko-hatékonyság egyfajta növelésének is tekinthetünk. Ezek az
eredmények ugyanakkor magából a mintavételbõl is fakadhatnak, mivel a megkérdezettek mind
rendelkezte az ISO 14001-es szabvánnyal,
amely mûködésük környezeti hatásainak
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csökkentését szolgálja. Ehhez képest a helyi természeti értékek megõrzése célként, a saját
mûködéssel kapcsolatos környezeti károk csökkentésén túlmenõen három interjúalanyunknál merült
fel, a vízbázissal (V1), „mások szemetének összeszedésével” (V6), illetve általában a hulladék
megfelelõ kezelésével (V8) kapcsolatban. Ugyanakkor több vállalkozás is részt vett helyi környezeti
és társadalmi ügyekben, mégpedig jellemzõen saját tevékenységükhöz kapcsolódóan. Ilyenek voltak
az egyik helyi televízió támogatása, a tevékenységgel összefüggõ mûsorok készítése (V1),
környezeti tudatformálás és nevelés az iskolákban a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó
területen (például felvilágosító anyagok gyártása, iskolai hulladékgyûjtés megszervezése,
környezetvédelmi nap és táborok tartása, gyárlátogatások) (V1, V8). Továbbá, környezetvédelmi
alapítvány alapítása és mûködtetése (V8), iskolák támogatása a hiányos szakképzési, szakmai
gyakorlati lehetõségek biztosítása révén (V3, V4, V5), valamint iskolák anyagi támogatása, illetve a
tevékenységhez kapcsolódóan ingyen vagy önköltségen az iskoláknak, óvodáknak nyújtott
szolgáltatás (V7). Lényegesen alacsonyabb fokú a vállalati tevékenységtõl független helyi
társadalmi és környezeti ügyekbe való bevonódás és helyi társadalmi szervezetek támogatása. Erre
példát a helyi sportegyesületek (V4, V5), iskolák (V4) és egészségügyi intézmények (V6)
támogatása jelenti. Ugyanakkor e támogatás több esetben is „egykori” támogatás csupán, a
megkérdezett vállalkozások többsége ugyanis saját helyzetét igencsak nehéznek érzékeli, és az ilyen
típusú tevékenységek gazdasági ciklustól való függõsége következtében (l. 4. hipotézis) jelenleg
nem folytat már ilyen tevékenységet.39
A szektoron belüli és szektorok közötti hálózatok kialakulásához való hozzájárulás kapcsán
elsõsorban az elõbbi – azaz a szektoron belüli – tekinthetõ jellemzõnek. Ennek formái egymás
kölcsönös ajánlása pl. kapacitáshiány esetén (V1), illetve az alvállalkozói, beszállítói és a
versenytársi viszony „kombinációja” (V4, V6, V7, V8). A szektoron belüli hálózatok megléte
irányába mutat az is, hogy a megkérdezettek jellemzõen hosszabb távú üzleti (beszállítói és/vagy
vevõi) kapcsolatokról számoltak be (V1, V2, V3, V7, V9, nem számítva az egy domináns vevõvel
rendelkezõ vállalkozásokat). A szektorok közti hálózatokra mindösszesen egy példát találtunk (V7).
Az apró szívességekre, mint a társadalmi tõke egyik megnyilvánulási formájára (Bodorkós –
Kelemen 2007) is találtunk példát interjúinkban. Ilyenek elsõsorban az alkalmazottakkal
kapcsolatban jelentkeznek, és a legjellemzõbb ajándékozási/szívességi forma a pénzbeli segítség
(V1, V2, V7). Emellett találkoztunk a munkavállalók bizonyos élethelyzetekben (pl. családi
problémák) való megsegítésével (V1, V2), az alkalmazottak által igényelt rugalmas munkaidõ
biztosításával (V2), oktatással (V7) és természetbeni juttatásokkal is (V8).
Mind az alkalmazottakkal, mind pedig az üzleti partnerekkel kapcsolatban találtunk arra példát,
hogy a formális munkahelyi kapcsolatok informális kapcsolattá alakulnak/alakulhatnak. Efelé
mutat egyrészt a több megkérdezett által is említett családias viszony a vállalkozások esetében az
ott dolgozók – beleértve a vezetõt is – között (V1, V2, V3, V5, V6). Az említett vállalkozások
kiemelték, hogy az alkalmazottak a legkülönbözõbb problémáik esetén (gyermek rossz társaságba
keveredik, válás, ügyintézés) is fordulhatnak vezetõikhez segítségért, amelyet meg is kapnak Az
informális kapcsolatok erõsödéséhez járulhatnak hozzá továbbá a különbözõ, a vállalat dolgozói
számára szervezett céges rendezvények (V2,V5, V6, V9), úgymint brigádvacsorák, közös
bográcsozás, sportnapok, családi napok. Hasonló informális kapcsolatok kialakulásával
találkozhatunk a különbözõ üzleti partnerek (beleértve a versenytársakat is) esetében is néhány
esetben (V4, V6, V8, V9). A versenytársak kapcsán több megkérdezett is hangsúlyozta, hogy ez
elõsegíti a konszolidált, korrekt nem ellenséges versenytársi viszony kialakulását.
Kutatásunkból az is kiderült, hogy a fenti, a társadalmi tõkéhez hozzájáruló tevékenységek
mögött többféle motivációval is találkozhatunk. A saját tevékenységbõl származó lokális
E témakör nem témája jelen elemzésnek, azonban ennek legfõbb okai röviden egyrészt a gazdaság általános rossz
helyzete, bizonyos esetekben iparági (körbetartozás) és térségi (állami infrastruktúrafejlesztések elmaradása a régióban)
specifikumok, más vállalkozások etikátlan viselkedése és ezzel kapcsolatban az állam elégtelen szabályozó szerepe
illetve a globalizációs folyamatok következtében megváltozott (verseny)körülmények.
39
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környezeti hatás minimalizálása esetén üzleti szempontokkal - partnerek elvárása - és társadalmi
elvárásokkal - a hosszú távú mûködés záloga, az embernek el kell tüntetni a saját szennyét – is
találkoztunk. A jellemzõen saját tevékenységhez kapcsolódó helyi környezeti és társadalmi ügyek
esetében a mögöttes motiváció is gyakran az üzleti érdek volt.
„Egy lakatos mûhely lesz majd kialakítva, van is már részben, nagyon modern és korszerû, hogy
a diákok képzését átvállaljuk a helyi szakiskolától. Nagyon fontos a fiatal és jól képzett munkaerõ!”
V3
Másféle motivációkkal találkoztunk a saját tevékenységhez nem kapcsolódó helyi környezeti és
társadalmi ügyek esetében, ahol inkább normatív szempontok, a „visszaadni valamit a
közösségnek” személyes kötelességérzete merült fel. A szektoron belüli hálózatok kialakulásához
való hozzájárulás, egymás ajánlása stb. esetében a mögöttes motiváció leginkább egyfajta hosszabb
távú reciprocitásra való számítás (azaz üzleti érdek és társadalmi elvárás is egyben), hiszen
interjúalanyaink többen is hangsúlyozták, hogy egyrészt e viszony kölcsönös, illetve még ha
jelenleg nem is az, bíznak a hosszú távú kölcsönösségben:
„Jó a viszony, a többi vállalkozóval ugyanúgy beszélünk. Sokszor egymást kisegítjük, ha kell a
másiknak 3-4-5 fõ, akkor szerzõdést kötünk. Most is kellett Soltra ilyen. Mi még ilyen szívességet
nem kaptunk vissza, de reméljük, hogy ha nekünk is szükségünk lesz rá, akkor megkapjuk.” V6
Hangsúlyozták továbbá interjúalanyaink, hogy ezen szektoron belüli kapcsolatok hozzájárulnak
a bizalom kiépüléséhez, ami egyes iparágak esetében különös fontosságú.
„A beszállítókkal a kapcsolat bizalmi, mivel mi mérünk a beszállítóknak, így kell a bizalom, ami
megengedi, hogy a beszállítók elfogadják a mérésünket. „Baráti-üzleti” viszony kell, ami garantálja
a pontosságot. Ez oda-vissza mûködik, és hosszú távon meghálálja magát.” V2
H2. A kkv-k felelõsségvállalása és érintetti kapcsolataik informálisak, formális eszközök és
viszonyok nemigen jelennek meg náluk e tekintetben. A formális kapcsolatos és intézkedések
helyett a kkv-k felelõsségvállalási önértelmezésében fokozott súlyt kapnak a helyi és iparági
normák, etika, értékek és a jogszabályok.
A felelõsségvállalással kapcsolatosan interjúalanyaink formális felelõsségvállalási eszközöket,
viszonyokat nem említettek.40 Ugyanakkor az érintetti elvárások kapcsán bizonyos normák és
értékek - amelyeket jellemzõen kölcsönös elvárásként látnak a vállalkozások - igen gyakran
elhangzottak.41 Ilyenek az alkalmazottakkal kapcsolatban a kiszámíthatóság (V1), bizalom (V1),
biztonság (V1, V2, V4, V5, V7, V9), megbízhatóság (V2), becsületesség (V3) és korrektség (V3).
Az üzleti partnerekkel kapcsolatban kiszámíthatóság (V1), bizalom (V2, V5), korrektség (V3, V6,
V9) és tisztesség (V5, V7) kölcsönös elvárásaival találkoztunk.
„az elvárások a pontosság és idõben történõ átadás, precíz, korrekt munka…” V3
Hasonló értékek volt, hogy a vállalkozói hitvallásban is megjelentek:

Interjúnk félig strukturált mivoltából fakadóan ezek meglétét nem zárhatjuk ki biztosan, azonban az egészen biztos,
hogy nem tartották fontosnak megemlíteni esetleges ilyen kapcsolataikat.
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Az érintetti elvárások – ami a teljes kutatás egyik fõ fókuszát képezi - részletes kifejtésére e tanulmány keretei közt
nincsen módunk, erre az elsõ szerzõ PhD disszertációjában kerül sor. Itt pusztán annyit jegyzünk meg, hogy a
vállalkozások érintettjeik részérõl zömmel gazdasági-üzleti jellegû elvárásokkal találkoznak.
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„…kiszámíthatóság, megbízhatóság, tisztesség, és ha ennek van eredménye, akkor jó.” V1
Mindösszesen egy cég (V6) hangsúlyozta, hogy van etikai kódexük (formális szabályozási
eszköz), és dolgozóiktól kifejezetten az ebben foglaltakat várják el.
Szintén találtunk bizonyítékot arra, hogy a vállalkozások számára az iparági normák
meghatározóak a vállalati cselekvés szempontjából. Jellemzõ volt, hogy a vállalkozások felelõs és
jogszabálykövetõ tevékenységüket megnehezítõ körülményként említették a piacukon feketén
mûködõ és foglalkoztató, vagy dömpingárakat alkalmazó vállalkozásokat (V1, V2, V4, V5, V6,
V8). Emiatt az állami szabályozásnak, az egyenlõ feltételek teremtésének komoly szerepet
tulajdonítanak.
„Régen sok volt az iparágban az ÁFA-csalás. Mi ebben nem voltunk benne. Szerencsére sikerült
a szabályozást úgy megváltoztatni, hogy ezt sikerült kiküszöbölni. De például a szlovákoknál már
nem így van, õk a régi rendszer szerint dolgoznak, valaki tehát megjárja Szlovákiát, és máris
visszakapja az ÁFA-t. Ezért nagyon fontos – meg a feketén üzletelõk miatt is – hogy az állam
mindenkinek egyformán szabályozza a mûködést, ellenõrizzen és büntessen, különben ezek az
áldatlan állapotok nem fognak megoldódni… A környezetvédelem… nagy beruházásokat követel
meg a cégtõl, korábban – a 70-es 80-as években – ez sokadrangú kérdés volt. Emiatt utólag sok
nem-termelõ beruházást kellett végrehajtani, ezek kellenek, ha meg akarjuk védeni a környezetet és
a vízbázist. Ehhez is nagyon fontos, hogy egyenlõ feltételeket garantáljon az állam.” V1
„Az etikus viselkedést mások nem felelõs viselkedése akadályozza, ilyenkor ugyanis a
versenyegyensúly billen. Ezek nem nagyon derülnek ki, csak sejteni lehet, például ha egy vállalat
anyagár alatt vállal munkát, akkor az gyanús, hogy nem-e a megrendelõ meg a vállalkozó
közremûködtek. Nem biztos, mert lehet, hogy van elfekvõ készlete, de gyanús.” V5
„Eseti Uniós és hazai jogszabályok betartása, betartatása úgy tûnik, hogy csak a saját
fontosságukat hivatott erõsíteni. Jármûroncsok egymás hegyén-hátán állnak Ausztriában, itthon
meg betonteknõt, meg minden csodadolgot kell építeni nekik.” V8
Ezen eredmény egybevág Tilley-ével (2000), aki szerint a kkv menedzserek nem támogatják az
önszabályozást környezeti ügyekben. Ennek oka, hogy meglátásuk szerint a gazdasági rendszer az
önérdek érvényesítését díjazza a kollektív érdekekhez való hozzájárulás helyett. A környezetbarát
intézkedések így a versenyképességet csökkentõ tételként jelentkeznek, azaz komoly feszültség van
a környezetileg felelõs viselkedés és a gazdaságilag felelõs viselkedés közt a jelen gazdasági
struktúrában Ez nem jelenti azt, hogy a kkv menedzserek nem törõdnek a környezettel, pusztán azt,
hogy a gazdasági szempontok konfliktus esetén a környezetiek elé kerülnek, és a gazdasági rendszer
mûködése és az „üzleti klíma” domináns akadályozó erõk az önkéntes környezeti
felelõsségvállalásban. Az önszabályozás tehát sok kkv menedzser szerint potyautazásra ösztönöz –
nem bíznak tehát abban, hogy tekintettel a nyerhetõ versenyképességi elõnyökre, más vállalkozók
nem dezertálnának az önkéntes megállapodásokból (Tilley 2000).42
Továbbá, a kkv-k esetében komoly feszültség lehet az iparági/helyi normák által megszabott és a
jogszabályok által elõírt követelmények közt (Matolay et al. 2008). Az iparági normák, szokások,
gazdasági jellemzõk így szintén meghatározzák az etikus, vagy akár a jogszabálykövetõ magatartás
lehetõségeit.
Ezen jelenség egy másik oka, hogy a kkv menedzserek nincsenek abban a helyzetben - nem rendelkeznek azzal az
ökológiai-technlógiai tudással -, hogy környezeti felelõsségvállalásukat megfelelõ módon menedzseljék. Így belsõ
motivációik is korlátozottak azzal kapcsolatban, hogy saját környezeti hatásukat csökkentsék. Továbbá, véleményük
szerint a kormányzat hosszabb távon tud gondolkodni, mint a vállalkozások, emellett a társadalom tagjainak szélesebb
érdekeit képviseli.
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„A cég munkához juttatása folyamatos teher, ehhez kellenek a legjobb döntések, sokat kell
pályázni a munkához, találni kell munkát. A mai világban, aki etikusan viselkedik, az eltûnik, az
embernek az eredményességhez muszáj kicsit gonosznak, szemérmetlennek lennie, amennyire a
gyomra engedi. Én szeretem a focit, egy focis hasonlattal: a fociban a könyöklés természetes, a
szabályok megengedik, ha ezt nem vesszük tudomásul, hogy így is lehet játszani, mert
deformálódtak a szabályok, akkor ellehetetlenül.” V4
„…megkérdõjelezõdik azonban, hogy szabad-e így végezni a tevékenységet, nem-e a
jogszabályok felrúgásával ténykedõ és a szabályokat be nem tartó személyek és vállalkozások
nagyobb elismerést kapnak?!” V8
Továbbá, feltehetõen a fent leírtak, azaz az ezzel ellenkezõ irányba motiváló nyomások
következtében is, a kkv-k a jogszabálykövetõ viselkedést (például az alkalmazottak bejelentése)
gyakran egyben etikus viselkedésnek is tartják, amelyre kifejezetten büszkék (V1, V4, V5, V6,
V8, V9)
„Magyarországon például azért van feketemunka, mert vannak költségek és árbevétel, de az
árbevétel fix, mert a versenyárak nyomottak, így a feketemunka természetes lesz. Náluk ilyen nincs a
tulajdonosi kör miatt, pedig ahol vannak fekete pénzek, ott a munkaerõt is vonzzák, mert a
munkavállaló több pénzhez juthat így.” V4
„A dolgozókat bejelentjük, nálunk az utolsó kertész is be volt anno jelentve. Régen, amikor
jobban ment a cégnek, négy idõs helyi ember dolgozott nálunk kertészként 4 órában. Próbáltunk
akkor a környéken munkát adni, az öregek elkapálgattak, elgereblyéztek, ültettek földiepret a
dolgozóknak, locsoltak.” V6
Azonban nem csupán az egyes iparágak normái, hanem gazdasági és egyéb jellemzõi is
meghatározzák az etikus cselekvés értelmezését és lehetõségeit. Azon kkv-k, akik például
belekerülnek körbetartozásokba, úgy érzik, hogy kénytelenek nagyon visszafogni kiadásaikat
minden területen – és így a felelõs tevékenységgel kapcsolatban is. Azon iparágak esetében, ahol
veszélyes anyagokkal dolgoznak, a felelõsség egy bizonyos minimuma – az emberi egészség
védelme – egyes megkérdezettek szerint nem lehet kérdéses.
„Ebben a szakmában nem lehet semmilyen gátló tényezõ a felelõs tevékenység vállalás terén,
mert itt akár emberek halhatnak meg a vegyszerek miatt. Mindig mindent teljesen tudatosan kell
végezni. Óriási a felelõsség.” V7
H3. A kkv-k saját felelõsségvállalásukat elsõsorban az alkalmazottak irányába észlelik. A
felelõsséggel kapcsolatosan ezen túlmenõen fontosak még számukra a fogyasztók, a beszállítók, a
helyi közösség és a helyi természeti környezet.
Az alkalmazottak, mint érintettek különös fontosságára utal, hogy mindegyik interjúalany e
csoportról beszélt messze a legtöbbet, ennek kapcsán volt a legtöbb mondanivalója. A legtöbb
megkérdezett (V1, V2, V3, V5, V7) kiemelte, hogy a vállalkozásnál az alkalmazottak egymás közti
és vezetõkhöz való viszonya családias, az alkalmazottak bármilyen problémával fordulhatnak a
vezetõkhöz, õk azt igyekeznek megoldani.
„Kimentem a félegyházi telepre, ott meglátott a lángvágó, mondja, hogy bajban van, képtelen a
fiát rávenni arra, hogy szakmát tanuljon, rossz társaságba keveredett, szerinte iszik is, lehe,t
drogozik. Mondtam neki, hogy mikor
legközelebb jövök, legyen itt a gyerek…
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Leültem vele (a gyerekkel) beszélgetni, és hegesztõ szakmunkás lett belõle… Keresnek olyan
problémákkal is, hogy megromlott a házaséletük, mit csináljanak… Néha olyan érzelmi és intim
problémákkal is megkeresnek, hogy én is meglepõdök.” V1
Emellett, illetve ehhez szorosan kapcsolódóan jellemzõek még az alkalmazottak számára nyújtott
apró szívességek is (l. elsõ hipotézisünk vonatkozó részét). A legfontosabb elvárásnak az
alkalmazottak részérõl a megkérdezettek szinte egyhangúan (V1, V2, V3, V4, V5, V7, V9) a biztos,
hosszú távú munkahelyet és az évrõl-évre emelkedõ tisztességes bérezést (azaz az egzisztenciális
biztonság garantálását) érzékelték, amely elvárásoknak saját elmondásuk szerint igyekeznek is
megfelelni.
„Az alkalmazottak biztonságot, megfelelõ szintû juttatásokat várnak el, mindezt idõben. Mi
mindig idõben fizetnek, ez más kisvállalatoknál nem feltétlenül van így. Fontos még, hogy a dolgozó
lásson perspektívát: nem mindegy , hogy idén nyáron paradicsomot szedek, aztán nem tudom mi
lesz, vagy egy olyan kivitelezésen dolgozom, ami jövõ nyárig eltart.” V4
„Alkalmazotti elvárások a biztos háttér, megélhetés, anyagi és erkölcsi megbecsülés Ezt úgy
érzem megtalálták, a cég eddig még legalábbis nem ment tönkre, aki 30 évig itt dolgozott, az 30 éve
megtalálta a számítását.” V5
Az alkalmazottak egészségére veszélyes tevékenység folytatása esetén kiemelt szempont volt a
megkérdezetteknél az alkalmazottak munkavégzés közbeni személyes egészsége, biztonsága (V3,
V4, V6, V7). Továbbá, egyes vállalkozások (V4, V7) anyagi lehetõségeiktõl függõen fontosnak
tartják alkalmazottaik számára a kellemes, jó munkakörülmények biztosítását.
„Mivel a cég anyagi bázisa jó, jó, kulturált munkakörnyezetet tudunk biztosítani, jó szociális
létesítményt (öltözõk mosdók)…” V4
Említés szintjén találkoztunk még olyan felelõsségvállalási eszközökkel, mint a
brigádvacsorák (V2) utazási támogatás (V3), családi napok és egyéb rendezvények (V5, V6, V9),
extra pénzügyi juttatások (V9), természetbeni juttatások (V8) és az alkalmazottak – elsõsorban
szakmai – képzése, oktatása (V6, V9). Az alkalmazottak fontosságára, jólétéért érzett felelõsségre
utalnak azok a vélemények, amelyek szerint likviditási problémák felmerülése esetén az
alkalmazottakat akár a beszállítók (V3) vagy a tulajdonosi-vezetõségi kör (V6) rovására is kifizetik.
„Lényeges a cégnél, hogy inkább a szállítókat késleltetjük vagy hitelt veszünk fel, ha nem
tudnánk idõre fizetni a béreket. De az az elsõdleges szempont, hogy a dolgozók mindent mindig
idõben kapjanak meg.” V3
Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy kutatásunk eredményei összhangban vannak a
nemzetközi szakirodalommal a tekintetben, hogy a kkv-k számára az alkalmazottak egy kiemelten
fontos – jó eséllyel legfontosabb – érintetti csoport. Ennek megfelelõen a kkv vezetõk különösen
elkötelezettek az alkalmazottak jóléte iránt. Az alkalmazottak eme kiemelt szerepe mögött többféle
motiváció is meghúzódhat. Egyrészt fakadhat ez abból, hogy a kkv-k esetében az alkalmazottak
legtöbbje közvetlenül is ismeri a tulajdonos-vezetõt (és viszont), amelynek eredményeképpen a
vezetõ jobban ismeri az alkalmazottak jólétét és elkötelezettebb annak irányába (Matolay et al.
2008). A társadalmi elvárások és normatív szempontok mellett azonban kutatásunk alapján az
alkalmazottak jóléte iránti elkötelezettség mögött megjelenhet egyfajta önérdek is. Ezt a
feltételezést erõsíti, hogy a megkérdezetek jelentõs része az alkalmazottakban látták elsõsorban a
vállalkozás sikerének zálogát, az alkalmazottak által betöltött munkaköröktõl függõen különbözõ
mértékben (V1, V3, V6, V7).
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„A vállalkozás sikere tõlük függ, a vezetõktõl a segédmunkásokig bezárólag, mindenki más
súllyal rakja bele a részét. Nagyon fontosak a telepvezetõk, õk teljes anyagi felelõsséggel bírnak az
egyes telepek esetében, de ehhez a jogkörük is megvan.” V1
Végül, az alkalmazottaknak nyújtott apró szívességek esetében is megjelenik motivációs
háttérként az üzleti érdek mellett a társadalmi elvárások és a normatív szempontok is. Többen
jelezték, hogy a családias hangulat és az alkalmazottak megsegítése a munkaerõ megtartásának és
jobb, kiszámíthatóbb, elkötelezettebb munkavégzésének irányába hat.
„...ezek a segítségek azért is fontosak, mert meghozzák a bizalmat, kiszámíthatóságot, az
alkalmazottak így maguknak fogják érezni a munkahelyet” V1
„A munkavállalóknak térítjük az utazást, ha másik városból járnak be dolgozni, hogy ne ilyen
kicsinyes dolgokon múljon a jó munkaerõ megtarthatósága.” V3
„Most vidéken van munkánk, ott drága a szállás, a benzin, az alkalmazottaknak kényelmetlen.
De az alkalmazottak ezt vállalták, az egymás közti tisztelet miatt, megértették a cég helyzetét,
mondta nekik, hogy húzzák ki a céget, segítettek, szó nélkül elmentek vidékre dolgozni.” V6
A helyi közösség és helyi természeti környezet fontosságát már elsõ hipotézisünk kapcsán
tárgyaltuk. Itt a következõ felelõsségvállalási témák jelennek meg:
 saját tevékenységbõl származó lokális környezeti hatás minimalizálása (V1, V5, V6, V7,
V8, V9),
 helyi természeti értékek megõrzése (V1, V6, V8),
 saját tevékenységhez kapcsolódó helyi környezeti és társadalmi ügyek (V1, V3, V4, V5, V7,
V8),
 helyi társadalmi és környezeti ügyekbe való bevonódás és a helyi társadalmi szervezetek
támogatása a vállalati tevékenységtõl függetlenül (V4, V5, V6).
A helyi közösséggel és természeti környezettel kapcsolatos felelõsségvállalás mögötti
motivációk többfélék. A saját tevékenységbõl származó lokális környezeti hatás minimalizálása
esetén üzleti motivációkkal és társadalmi elvárásokkal is találkoztunk. A jellemzõen saját
tevékenységhez kapcsolódó helyi környezeti és társadalmi ügyek esetében a mögöttes motiváció is
gyakran az üzleti érdek. Nem így a saját tevékenységhez nem kapcsolódó helyi környezeti és
társadalmi ügyek esetében, ahol motivációként leginkább a „visszaadni valamit a közösségnek”
normatív kötelességérzete merült fel.
Kutatásaink értelmében a fogyasztók és beszállítók szintén fontos érintettnek tekinthetõk a kkvk esetében. Ezen csoportokról például a vállalkozások jóval többet beszéltek, mint a helyi
közösségrõl, sõt, szinte kivétel nélkül a helyi közösséget is elõször fogyasztóként/beszállítóként
értelmezték.43 Mindenképpen eltér azonban az e csoportokkal kapcsolatos felelõsségvállalás az
alkalmazottak és helyi közösség irányába kifejtett felelõsségvállalástól. Míg ugyanis az elõzõ két
érintett esetében a vállalati felelõsségvállalásban minden esetben megjelennek a szûk értelemben
vett önérdektõl eltérõ elemek, addig az üzleti partnerekkel kapcsolatban a megkérdezett kkv-k
felelõsségvállalásukat jóval inkább üzleti szempontok mentén értelmezik. A fogyasztói és
Ennek oka lehet az, hogy elsõsorban üzleti szemmel néznek környezetükre, de ezen eredmény az interjústruktúrából
is fakadhat. Utóbbi azért lehetséges, mert kutatásunk célkitûzéseit végig igyekeztünk a megkérdezettek elõl elrejteni, és
mivel a helyi közösséghez való viszonyra, illetve a helyi közösség elvárásaira vonatkozó kérdések a vevõkre és
beszállítókra vonatkozó témaköröket követték, így nem kizárt, hogy a megkérdezettek az interjú e pontján azt
gondolták, hogy üzleti kapcsolataikra vagyunk elsõsorban kíváncsiak.
43
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beszállítói elvárásokkal, és így az ezen érintettek irányába való felelõsséggel/kötelességekkel
kapcsolatban említett kifejezések: megfelelõ minõség és minõsítés (V3,V4, V5, V6, V7, V8, V9);
pontosság és határidõk betartása a teljesítésben és fizetésben (V2, V4, V5, V6, V7); együttmûködés
(V5, V6, V9); olcsóság/jó ár (V5, V7, V9); az elégedettség (V1, V7); korrektség (V2, V6);
gyorsaság (V6, V7); precizitás (V3); hatékonyság (V7); valamint szakértelem és hozzáértés (V9).
Ez a döntõen üzleti viszonyulás nem jelenti azt, hogy ennek eredménye nem eredményezhet
például szektoron belüli hálózatosodást vagy hosszú távú, bizalmas, esetenként informálisba is hajló
kapcsolatokat (l. elsõ hipotézisünk értékelésének vonatkozó részét). Ugyanakkor ezen kapcsolatok
motivációs háttere lényegesen különbözik (illetve „szegényesebb”) az alkalmazottakhoz vagy a
helyi közösséghez és helyi problémákhoz való viszony motivációs hátteréhez képest.
H4. A kkv-k felelõsségvállalását nagyban meghatározza a gazdaság általános helyzete. A
„hagyományos” felelõsségvállalási eszközök kedvezõtlen gazdasági helyzet esetén nem lesznek
részei a vállalkozás tevékenységének.
Interjúink során több olyan véleménnyel is találkoztunk, amelyek értelmében a vállalkozások –
manapság a megkérdezettek többsége által igen rossznak érzékelt – általános helyzete nagyban
meghatározza az õ anyagi lehetõségeiket is. Ez erõsen kihat felelõsségvállalásuk szociális
juttatásokkal és helyi csoportok támogatásával kapcsolatos aspektusaira (V4, V6, V7, V9).
„Voltak és vannak megkeresések, régen támogattuk a Petõ Intézetet nagyobb összeggel 1-2 évig,
de most erre nincs pénz. Mi nem szeretjük azt, ha sok kis pénz megy sok kis helyre, ami nem
ellenõrizhetõ, inkább egy biztos jó célt támogatunk nagyobb összeggel. Egy Sri Lanka-i kislányt is
örökbe fogadtunk, de most azt sem tudjuk fizetni. Ha van valami sms-es jótékonysági felhívás, akkor
biztosan küldünk sms-t. Ha van mibõl, akkor adunk.” V6
„Jó a kapcsolatunk a jövõ nemzedékekkel. Folyamatosan dolgozunk oktatási intézményeknek és
jótékonykodunk is számukra: anyagáron permetezünk, illetve ingyen megcsináljuk a munkát például
óvodák számára. Régebben pénzügyileg is támogattuk az ilyen jellegû intézményeket, de ez
manapság már nem lehetséges.” V7
Továbbá egy olyan véleménnyel is találkoztunk, amelynek értelmében a kkv-k mûködésének
környezeti aspektusait (esetünkben a szemét elhelyezését) is nagyban befolyásolja az általános
gazdasági helyzet.
„…a rossz gazdasági helyzet miatt a cégek a megfelelõ hulladék-elhelyezésre az utóbbi idõben
egyre kevesebb gondot fordítanak, az egyéb célokhoz képest egyre inkább háttérbe szorul… a fõ
(hulladék)beszállítók, a helyi vállalkozások, ezeket kell megtartani, de mostanában sokszor már 510 percre sem hajlandóak tárgyalni velem a hulladékkezelésrõl” V2
Összegzés
Tanulmányunkban megvizsgáltuk, hogy a kkv-k a nagyvállalatokhoz képest milyen
sajátosságokkal rendelkeznek, ezután pedig elemeztük, hogy ezen különbségek mit vonnak maguk
után a kkv-k társadalmi felelõsségvállalása és fenntarthatósági szerepe szempontjából. Amellett
érveltünk, hogy e sajátosságokból kifolyólag a hagyományos, nagyvállalati CSR eszközök nem
tekinthetõk a felelõs/fenntartható vállalati magatartás normáiként a kkv-k esetében. Azaz ezek
egyrészt nem alkalmazhatók a kkv-k esetében, másrészt a kkv-k felelõs/felelõtlen magatartását nem
lehet ezek alkalmazása/alkalmazásának hiánya alapján megítélni. A kkv-k társadalomban és
fenntarthatóságban betöltött szerepe ebbõl kifolyólag nagyban különbözik a nagyvállalatokétól. A
kkv-k felelõs viselkedésének, társadalmi
szerepének megértéséhez a társadalmi tõke
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fogalomrendszere kínál segítséget, míg a kkv-k fenntarthatósági szerepe a társadalmi tõkéhez való
hozzájárulásban érhetõ tetten. Ezen, a nemzetközi szakirodalomban egyre elfogadottabb álláspontot
saját, a Dél-Alföldi Régió ISO 14001 tanúsított kkv-inak körében végzett kvalitatív empirikus
kutatásunk is megerõsítette. Kutatási eredményeink alapján kijelenthetõ, hogy a kkv-k többféle
módon hozzájárulnak a társadalmi tõke termeléséhez (a helyi környezeti és társadalmi ügyekbe való
bevonódás, helyi társadalmi szervezetek és intézmények támogatása, apró szívességek, hozzájárulás
a szektoron belüli hálózatok kialakulásához, informális kapcsolatok kialakítása). Ebbõl kifolyólag a
társadalmi tõke fogalomrendszere (hálózatok, reciprocitás, bizalom, normák stb.) megfelelõ keretet
nyújt a kkv-k felelõsségvállalásának és fenntarthatósági szerepének értékeléséhez. Továbbá, a kkv-k
felelõsségvállalása és érintetti kapcsolataik informálisak, ebben fokozott súlyt kapnak a helyi és
iparági normák, etika, értékek és a jogszabályok. A kkv-k saját felelõsségüket leginkább az
alkalmazottak irányába észlelik, de a fogyasztók, a beszállítók, a helyi közösség és a helyi
természeti környezet is fontos érintettjüknek tekinthetõ. Felelõsségvállalásuk mértékét és mikéntjét
nagyban meghatározza a gazdaság általános helyzete. A felelõsségvállalás mögöttes motivációi
tekintetében az üzleti haszon mellett megjelennek a társadalmi elvárások és normatív szempontok
is. Míg az alkalmazottak és a helyi közösség irányába mindhárom motivációval találkozhatunk,
addig az üzleti partnerekkel kapcsolatos felelõsséget döntõen üzleti szempontok motiválják.
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VÁLLALATI ADOMÁNYOZÁS – A NONPROFIT SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA,
MINT A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS RÉSZE
NÁRAI MÁRTA, REISINGER ADRIENN
egyetemi adjunktus, egyetemi tanársegéd
Bevezetõ
A vállalati társadalmi felelõsségvállalás kérdése egyre inkább elõtérbe kerül; a társadalmi
problémák egyre szembetûnõbbek – globális és lokális szinten is –, így az állami
szerepvállaláson túl a civil társadalom szervezõdéseinek és a gazdasági szféra szereplõinek
érdekeltsége is mindinkább nyilvánvaló azok megoldásában. A piaci szereplõk társadalmi
felelõsségvállalásának/szerepvállalásának egy speciális, talán a legjobban megragadható,
számokkal is jól kifejezhetõ, és a gyakorlatban feltehetõleg a leginkább elõforduló formája az
adományozás, az anyagi, természetbeni és/vagy szolgáltatásbeli támogatás nyújtása. A vállalati
adományozást nem lehet önmagában értelmezni, a gyakorlatban és a témát érintõ kutatásokban a
fogalom a vállalati társadalmi felelõsségvállalás egyik lehetséges formájaként jelenik meg, mely
eszköz arra, hogy a vállalat stratégiai, etikai, hatalmi vagy társadalmi céljait hatékonyabban
elérje (Harsányi – Révész, 2005).
A vállalati adományozás egyik – jelentõs – részét a nonprofit szervezeteknek, mint a civil
társadalom meghatározó szervezõdéseinek juttatott támogatás teszi ki. A nonprofit szektor
szervezeteinek sajátossága, hogy bevételeik nagy részét külsõ forrásokból szerzik meg. A szektor
finanszírozásában és támogatásában fontos szerepet játszanak a vállalatok is, átlagosan a nonprofit
szervezetek negyede–ötöde részesül vállalati támogatásban, melynek összege szektor szinten,
napjainkban már a 40Mrd Ft-hoz közelít. A szektor számára juttatott magántámogatások harmada
származik a piaci szféra szereplõitõl.
Tanulmányunkban a nonprofit szervezetek oldaláról kívánjuk bemutatni a vállalati adományozás
mértékét, jellemzõit és az évek során abban bekövetkezett változásokat.
Néhány gondolat a vállalati társadalmi felelõsségvállalásról
A vállalati társadalmi felelõsségvállalás koncepciója már uniós szinten is megfogalmazódott
(Promoting..., 2001; Communication..., 2002).
A társadalmi felelõsségvállalás tágan értelmezett fogalom, magában foglalja és szabályozza az
üzleti etikát, a társadalmi szerepvállalást, a környezet-tudatos magatartást, a vállalatirányítást, az
emberi jogokat, a piaci viselkedést, a munkahelyi körülményeket és sok más olyan területet, amely
a vállalatok számára kijelöli a társadalomban betölthetõ/betöltendõ helyüket és szerepüket (Török,
2005). A vállalati társadalmi felelõsségvállalás tehát túlmutat az egyszerû, stratégiai megfontolást
nélkülözõ jótékonykodáson, a vállalat olyan mûködtetését értjük alatta, amely eléri, vagy
meghaladja az etikai, legális, kereskedelmi és köz elvárásokat, melyeket a társadalom támaszt az
üzlet felé, illetve túlmutat a törvényekben és szabályozásokban megfogalmazott kötelezettségek
teljesítésén (Ágoston, 1996; Moon, 2002; Török, 2005).
Caroll (1979) hierarchikus sorrendbe állította a társadalom elvárásait a gazdasági szereplõkkel
szemben. Ennek megfelelõen a vállalatoknak 1) gazdasági, 2) jogi, 3) etikai és 4) diszkrecionális
(önkéntes) felelõssége van. A diszkrecionális elvárásnak való megfelelés olyan önkéntesen vállalt
tevékenységeket jelent, mint az adományozás vagy a jótékonysági programok, vagy akár az
alkalmazottaknak juttatott támogatások, kedvezmények. Caroll értelmezése szerint akkor tekinthetõ
társadalmilag felelõsnek egy vállalat, ha eleget tesz mind a négy elvárásnak.
A vállalati társadalmi felelõsségvállalás gyakorlatilag egy olyan üzletvezetési filozófiát jelent,
amely szerint nem csak a profit számít, a menedzsment a vállalat mûködése, mûködtetése során
figyelembe veszi azokat, akikkel kapcsolatba kerül: nemcsak az üzleti partnereket és a saját
dolgozókat, hanem azok családjait, az adott
település közösségét, a tágabb térség, ország
138

társadalmát és a környezetet is. A vállalati társadalmi felelõsségvállalást annak felismerése vezérli,
hogy a szervezet nem elszigetelten mûködik, hanem részét képezi a szûkebb és tágabb
környezetnek, a társadalomnak. A társadalmi felelõsségvállalást megvalósító vállalat igyekszik
ellensúlyozni a vállalat tevékenységének hatásait, és úgy alakítani mûködését, hogy az összhangban
legyen a helyi, nemzeti és globális közösség érdekeivel. Azaz fontos a közösségi célok
megjelenése: a vállalati társadalmi felelõsségvállalásnak valamilyen módon hasznosnak kell lennie
a helyi vagy tágabb közösség számára, annak érdekeit kell szolgálnia.
A vállalati adományozás, mint a társadalmi felelõsségvállalás része
A nonprofit szervezetek mûködésének sajátossága, hogy bevételeik nagy részét külsõ forrásból
szerzik meg, úgymint az államtól, piaci szereplõktõl, más civil szervezetektõl, külföldrõl és pályázat
útján. A piaci szereplõk között fontos szerepet játszanak a vállalatok is a szektor finanszírozásában
(vállalati adományozás), illetve egyéb módon történõ támogatásában, melynek elõnyei mind
nonprofit, mind vállalati oldalról jelentõsek:
 Nonprofit oldalról: fontos támogatási források lehetnek a vállalatok, õk képesek akár
nagyobb összegekkel, rendszeresen is támogatni a szervezeteket. A támogatások mellett
képesek arra, hogy a szervezetek által képviselt ügyeket felkarolják, illetve
kapcsolatépítésben segítsék a civileket.
 A vállalatok oldaláról: számukra hasznos lehet, hogy hozzájárulnak fontos ügyek
támogatásához, mellyel õk is nagyobb ismertségre, társadalmi elfogadottságra, presztízsre
tehetnek szert. A közhasznú és kiemelkedõen közhasznú szervezetek támogatása
adókedvezményt is jelent számukra. A vállalati adományozás ösztönzõ hatással lehet a
munkatársakra is.
Mielõtt áttekintenénk a vállalati adományozás jellemzõit, szükségesnek érezzük röviden
ismertetni az adomány fogalmát. Az adomány: „magánszemélytõl, jogi személytõl, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ társaságtól ingyenesen, egyoldalú jognyilatkozattal pénzeszköz,
ingó vagy ingatlan vagyontárgy vagy vagyon értékû jog átruházása. Az adományt nem kell
visszafizetni, hanem meghatározott célra kell felhasználni.” (Csizmár – Nemoda, 2001, 37)
Az adományozás, a jótékonyság nem új keletû dolog, már az önálló állam kialakulásának idején
is voltak olyan kezdeményezések, amelyekbõl a rászorulók intézményes megsegítésére, a
„társadalmi felelõsségvállalás” gyakorlatára ismerhetünk. Napjaink, illetve az elmúlt idõszak
társadalmi változásai, a társadalmi-környezeti problémák megszaporodása, illetve elõtérbe kerülése
újra ráirányította a figyelmet a társadalom különbözõ szegmenseinek, szereplõinek a felelõsségére,
áldozatvállalására, illetve nyilvánvalóvá tette ennek szükségességét. Az adományozási kultúra
átalakulóban van, bár a jótékonyság számos hagyományos formája éledt újjá, ugyanakkor
megjelentek új szervezeti megoldások is.
Az adományozáson, támogatáson keresztül a vállalati és civil élet összekapcsolódása figyelhetõ
meg: a nonprofit szervezetek és szolgáltatásaikban részesülõ tagok nem csak a vállalatok termékeit,
szolgáltatásait tudják fogyasztani, igénybe venni, a vállalati élet és kultúra is hatással tud lenni a
szervezetek mûködésére. Ez különösen igaz abban az esetben, ha a vállalat támogatásával
rendszeresen segíti a szervezet munkáját. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a természetbeni és
pénzbeli támogatásokon túl a vállalatok bizonyos esetekben szakmai segítséget is tudnak nyújtani a
nonprofit szervezetek számára. Ezenkívül a civilek is tudnak hatást gyakorolni a vállalati kultúra
formálódására, egyrészt azzal, hogy a vállalat érintett dolgozóit segíthetik szolgáltatásaikkal,
másrészt a szervezeten keresztül lehetõséget tudnak adni a vállalat népszerûsítésére, presztízsének
növelésére.
Harsányi Eszter és Révész Éva (2005) tanulmányában olvasható a vállalati adományozás Young
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és Burlingame által alkalmazott modellje, mely ezen támogatási forma 4 különbözõ értelmezési
lehetõségét említi, melyek a következõk:
1. Neoklasszikus modell: a modell szerint a vállalati adományozás befektetés a munkamorál
fejlesztésébe, a PR tevékenység javításába, a jövõ munkaerõibe, az egyetemi technológiai
kutatásokba.
2. Etikai modell: mivel a vállalatok mûködésére a társadalmi, gazdasági beágyazottság
jellemzõ, így felelõsek azért, hogy cselekedeteikkel jót tegyenek a társadalomnak, ennek
megnyilvánulási formája lehet az, hogy a vállalatok adományokat osztanak.
3. Politikai-hatalmi modell: a vállalatok életében nagy szerepet játszanak a nonprofit
szervezetek, a modell értelmezése szerint a vállalatok autonómiájának és hatalmának
megtartása úgy lehetséges, ha minél szorosabb kapcsolatot ápolnak a harmadik szektorral,
mint a kormányzati növekedés lehetséges ellensúlyozóival, ennek egyik eszköze lehet a
nonprofit szervezeteknek történõ adományozás.
4. Érintettek modell: a vállalatok számos külsõ és belsõ érintettel állnak kapcsolatban,
akiknek eltérõ érdeke van, így eltérõ irányokba terelik a vállalatot.
A vállalati adományozók motivációja

Feltehetõ a kérdés, hogy mi motiválja a vállalatokat az adományozásra?

Campbell és szerzõtársai (2002) 4 lehetséges okot sorolnak fel, melyek a következõk:
1.
2.
3.
4.

Stratégai és üzleti célok megvalósítása,
Altruizmus, a fõ cél a társadalmi jó maximalizálása,
Politikai indíttatás,
A menedzserek egyéni céljai, ami csak közvetetten kapcsolódik a vállalati célokkal.

A vállalatok társadalmi szerepvállalása tehát nem önérdek nélküli, a vállalati jótékonyság,
adományozás fõbb motivációi között az altruizmus; a helyi közösségbe való beágyazottság; a
menedzsment egyéni elkötelezettsége mellett megtalálhatók a vállalat közvetlen üzleti érdekeinek
elõsegítése (pl. a munkamorál javulását, fogyasztók megnyerését, a forgalom és a nyereség
növekedését várják,); imázs növelés; politikusok és más fontos véleményformálók megnyerése is
(Logan, 1997; Bennett, 1998; Swanson, 1999; Campbell et al., 2002).
Fontos motivációs tényezõként említhetõ (Kuti, 2003) a morális és társadalmi felelõsség, amely
elsõsorban a rászorulóknak nyújtott támogatásban ölt testet, a közösségi programok támogatása,
mely pozitív hatással van az emberek életére, ezáltal a gazdasági környezetre is, illetve a cég jó
hírének, presztízsének növelésére.
Közvetetten motivációs célként említhetõ még az adományok adókedvezményi rendszere is. A
társasági adótörvény értelmében közhasznú szervezet esetében a teljes összeg, tartós
adományozás44 esetén további 20% írható le, de együttesen legfeljebb az adózás elõtti eredmény
20%-a, kiemelkedõen közhasznú szervezetek esetében a leírható összeg az adomány 150%-a, a
felsõ határ ugyanaz, mint a közhasznú szervezetek esetében. A közhasznú és kiemelkedõen
közhasznú szervezeteknek együttesen adott támogatás után igénybe vett kedvezmény nem
haladhatja meg az adózás elõtti eredmény 25%-át. Amely szervezet nem közhasznú vagy
kiemelkedõen közhasznú szervezetnek nyújt támogatást, nem kaphat adókedvezményt.
Porter és Kramer (2002) a vállalatok jótékonysági tevékenységét felvilágosult
önérdekkövetésként értelmezik. A stratégiaorientált vállalati jótékonyság („strategic philantropy”)

Tartós adományozásnak minõsül, ha a felek írásban megállapodtak, hogy a támogató a szerzõdéskötés évében és
az azt követõ legalább egy évben, évente legalább 1 alkalommal ellenszolgáltatás nélkül nyújt pénzbeli támogatást.
44
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jelenségét a versenykörnyezet fejlesztésének egyik fontos eszközeként vizsgálják, melynek
lényegesen nagyobb társadalmi hatása van, mint az egyéni vagy az ad hoc adományozásnak.
Az 1. táblázat a vállalati adományok és az üzleti célok kapcsolatát mutatja. A vállalatnak
tisztában kell azzal lennie, hogy miért támogat, mit kap, illetve mit vár a támogatásért cserébe.
1. táblázat: A vállalati adományok és az üzleti célok kapcsolata

A cég nem
viszonzást

Kapcsolódó
célok

üzleti Morális
felelõsségvállalás

kap A
cég
közvetett A
cég
közvetlen
viszonzást kap
viszonzást kap

Nem
kapcsolódó Jótékonyság,
üzleti célok
filantrópia
(az
adakozásnak
semmilyen
kapcsolata sincs a cég
érdekeivel, céljaival)

Felismert
önérdek
(elsõsorban
nem
rövid távú, hanem
inkább
közvetett,
hosszú
távú
elõnyökre
lehet
számítani)

Marketing,
szponzorálás jellegû
szerepvállalás (rövid
távú hasznot hozó
szerepvállalás)

Vállalati beavatkozás
(a vállatok olyan
ügyekben
vesznek
részt, amelyek a
közjót szolgálják, de
üzleti
érdekeikhez
nem kapcsolódnak

Forrás: Logan – Roy – Regelsbrugge (1997) – idézi Baranyi et al. (2003)

A vállalkozások motivációs tényezõi mellett természetesen szükség van arra is, hogy a nonprofit
szervezetek is tegyenek azért, hogy minél több támogatást kapjanak feladataik ellátásához a piaci
szektortól. Ha már tudja a szervezet, hogy mire, mennyit szeretne költeni, el kell juttatni ezen
igényét a potenciális adományozókhoz. A sikeres adománygyûjtés alapja, hogy a szervezetek
pontosan tervezzék meg, kik lesznek azok a vállalkozások, akiket megkeresnek támogatás igénylése
céljából. Mindenképpen célszerû összeállítani egy listát, a lehetséges támogatók legfontosabb
adataival, jellemzõivel (pl. adományozott-e már, milyen jellegû projekteket szokott támogatni és
általában milyen összegben stb.) A kapcsolatfelvételnek nagyon sok módja létezik:








hirdetés,
szórólap,
címre küldött levél (direct mail),
telefonos megkeresés,
személyes megkeresés,
internetes honlap,
rendezvények (vacsora, bál, koncert).

A felsorolt lehetõségek közül a leghatékonyabb a személyes felkeresés, ebben az esetben
lehetõség van a potenciális támogató részérõl azonnali visszakérdezésre is, így a vállalat
közvetlenül láthatja, hogy a támogatást kérõ mennyire van elkötelezve az általa képviselt ügynek.
Az elõnyök mellett azonban meg kell említeni, hogy a személyes felkeresés elég idõigényes munka,
elsõsorban azokat a vállalatokat érdemes ezzel a módszerrel felkeresni, akikrõl a szervezet tudja,
hogy valóban megéri a fáradságot.
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a

vállalati támogatások döntési mechanizmusában
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jelentõs szerepet játszik a szubjektivitás, meg kell találni a megfelelõ módot arra, hogy a nonprofit
szervezetek felkeltsék az adott vállalat/vállalatok figyelmét programjaikra. Ahol nem valamilyen
tudatos vállalati filozófia részét képezi a társadalmi felelõsségvállalás, az adományozás, ott a
személyes ismeretségeknek, kapcsolatoknak, illetve személyes érintettségnek is rendkívül nagy
szerepe lehet. Ezenkívül fontos, hogy amennyiben már megnyert a szervezet egy támogatót
magának, mindenképpen tartsa vele a kapcsolatot, hiszen e nélkül bármely támogató könnyen
meggondolhatja magát, hiszen joggal érezheti azt, hogy már nincs szükség az adott szervezetnél a
támogatására, ha úgysem jelentkezik.
A vállalati (és magán jellegû) adományozás hazai gyakorlatában jelentõs szerepet játszik a
www.adhat.hu honlap, mely a NIOK Alapítvány45 adományportálja. A honlapon mind a civil
szervezetek, mind a támogatást felajánlók számos információhoz juthatnak az adományozással
kapcsolatban, a támogatók felajánlhatják adományaikat, illetve a szervezetek fogadhatják azokat,
ezenkívül kereshetõ adatbázis is a rendelkezésre áll.
A NIOK Alapítvány – a civil társadalmat és a hazai adományozási kedvet tovább erõsítendõ –
1995 óta jutalomban (eszmei értékû díjban) részesíti az adományozásban élen járó támogatókat és a
kiemelkedõ munkát folytató civil szervezeteket (www.adhat.hu). A díjak odaítélése nyílt jelölés
után az alapítvány kuratóriumának döntése alapján történik. Az 1995 óta minden évben kiosztott
díjak mutatják, hogy létezik hazánkban társadalmi felelõsségvállalás, jótékonyság, léteznek
Magyarországon is mintaadó adományozók, akik tevékenysége példaértékû lehet mások számára.
2. táblázat: A NIOK Alapítvány adományozói díjazottjai
Év

Az
Év
adományozója

Vállalati

Év

Az
Év
adományozója

1995

Inter-Európa Bank Rt.

2001

Levi Strauss Magyarország

1996

P + P Pékáru Kft.

2002

Alcoa-Köfém Kft.

1997

Shell Hungary Rt.

2003

Matáv Rt.

1998

Matáv Rt.

2004

Kisalföld Napilap

1999

ÁB-AEGON
Biztosító Rt.

2005

Vodafone Magyarország Zrt.

2000

Siemens Rt.

2006

MOL Nyrt.

Általános

Forrás: www.adhat.hu

45

Vállalati

NIOK Alapítvány: Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány.
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Hazai kutatások a vállalati adományozás gyakorlatáról
A társadalmi felelõsségvállalás gondolatának elfogadásáról, a vállalat stratégiájába való
beillesztésérõl, gyakorlati „alkalmazásáról” alig vannak kutatásokkal alátámasztott ismereteink,
mindezidáig ugyanis nagyon kevés hazai kutatás irányult a piaci szereplõk ilyen fajta
szerepvállalására. Néhány kutatás folyt a kilencvenes évek második felében, a 2000-es években
pedig egyetlen, igaz országos hatókörû, több mint 2 000 vállalatra kiterjedõ, átfogó felmérés történt:
1) A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen a „Versenyben a világgal” kutatási program
egyik alprojektjében – „Versenyképesség etikája” kutatási alprojekt – vizsgálták a vállalatok
adományozási szokásait. – 1996; 1999;
2) „Üzleti adományozás” felmérés: a Civil Társadalom Fejlõdéséért Alapítvány által a „Híd a
szektorok között” címû projekt keretében kutatták a vállalati adományozási rendszert. – 1998;
3) „Üzleti etika és társadalmi felelõsségvállalás Magyarországon” témában a Miskolci
Egyetemen folyt kutatás. – 1998;
4) „A Magyarországi vállalatok társadalmi felelõsségvállalása” – Nonprofit Kutatócsoport
Egyesület kutatása. – 2004.
E kutatások nagymértékben a vállalati adományozási gyakorlat vizsgálatára koncentráltak. Az
adományozás, az anyagi, természetbeni és/vagy szolgáltatásbeli támogatás nyújtása (jótékonyság,
szponzorálás,
mecénás
szerep
stb.)
a
vállalatok
társadalmi
felelõsségvállalásának/szerepvállalásának egy speciális – kétségkívül a legjobban megragadható,
megfogható, számokkal is jól kifejezhetõ, és a gyakorlatban feltehetõleg a leginkább elõforduló, de
ne felejtsük el, nem kizárólagos – formája.
A 2004 tavaszán a hazai és külföldi tulajdonú vállalakozások körében országos reprezentatív
mintán végzett felmérés eredményei szerint a társadalmi felelõsségvállalás gondolatának elfogadása
és normává szilárdulása a magyarországi viszonyok között is valószínûnek látszik, mivel már most
elmondható, hogy a cégek többségére jellemzõ az adományozás, és csak kis részük utasítja el
kategorikusan a társadalmi szerepvállalás gondolatát, zárkózik el teljesen a jótékonykodástól (Kuti
2005). A felmérés eredményei szerint a magyar vállalatok 63%-a adományozott már46, 21% még
nem adott támogatást, de a késõbbiekben adna, míg 16%-uk egyáltalán nem adományozna nonprofit
szervezetnek (az adatok 2003-as szerepvállalásra vonatkoznak). A tanulmány megállapította, hogy
az adományozók elsõsorban a nagy, belföldi tulajdonú és vidéki vállalatok, melyek 2003-ban
összesen 31,6 milliárd forinttal támogatták a szektor mûködését. A vállalatok motivációja
elsõsorban a szolidaritás, a személyes kapcsolatok és a szervezet által végzett szimpatikus
tevékenység voltak. Azonban az elemzés megállapította, hogy az adományozó vállalatok többsége
nincs jó véleménnyel a nonprofit szervezetekrõl, többek között azért, mert nem arra használják fel a
támogatást, amire kérték, illetve ugyanattól a szervezettõl többször is, de más-más ember újra
próbálkozik, vagy, mert egyszerûen becsapta a vállalatot a szervezet.

A Heti Világgazdaság információja szerint a 2000-es évek elején a hazai vállalkozásoknak, vállalatoknak kevesebb,
mint 10%-a élt csupán az adományozásból származó adókedvezmény lehetõségével (Baranyi et al 2003). A két adat
közötti jelentõs mértékû differencia egyrészt azt mutatja, hogy a vállalatok jelentõs része vagy nincs tisztában az
adományozással járó adókedvezményekkel, vagy olyan szervezete(ke)t támogatnak, amelyek esetében nem lehet
igénybe venni adókedvezményt, de azt is mutathatják az adatok, hogy sokan elkerülik az intézményesített adakozási
formákat.
46
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Azok a vállalatok, amelyek késõbb adnának támogatást, elsõsorban a gyerekeket és a szociálisan
rászorulókat támogatnák, azzal a feltétellel, ha javulna a vállalat pénzügyi helyzete (a
megkérdezettek 60,9%-a mondta ezt), illetve, ha javulna a pénzfelhasználás ellenõrizhetõsége,
illetve az adókedvezmények. A kutatásba bevont vállalatok 61,7%-a nyilatkozta, hogy azért nem
tervezi támogatás adását, mert a cég pénzügyi helyzete nem teszi lehetõvé. Egytizedük esetében a
menedzsment elvbõl elzárkózik minden fajta jótékonykodástól, míg 8%-uk a korábbi rossz
tapasztalatokat említette. A vállalatok többsége tehát pénzügyi helyzetétõl teszi függõvé a nonprofit
szervezetek támogatását.
A tanulmányból kiderül, hogy a legtöbb vállalat természetbeni adományokkal is segíti a
harmadik szektor szervezeteit: saját termékkel, szolgáltatással (38,3%), készleten lévõ vagy
támogatott számára vásárolt áruval, reprezentációs termékkel vagy ajándéktárggyal (28,9%),
ingyenes vagy kedvezményes ingatlan-, iroda-, jármûhasználattal, kommunikációs szolgáltatásokkal
(18,2%), szakmai, szellemi vagy adminisztrációs támogatással (14,6%).
A tanulmányból arról is képet kaphatunk, hogy a magyar vállalatokat a gyakorlatban milyen
módon keresik fel a nonprofit szervezetek, ezt mutatja be a következõ táblázat.

3. táblázat: A kapcsolatfelvétel különbözõ módjait említõ vállalatok összes adományozón belüli aránya
Kapcsolatfelvételi mód

Az adott kapcsolat-felvételi
módot említõk aránya, %

A korábban ismeretlen szervezet képviselõi
személyesen vagy írásban jelentkeztek
A vállalatnak már korábban is volt hivatalos kapcsolata
a támogatott nonprofit szervezet(ekk)el

50
40

A vezetõk, munkatársaik vagy barátaik, ismerõseik
személyesen ismerték a szervezetet

33,6

A támogatást kérõ szervezet telefonon jelentkezett

25,5

Konkrét cél támogatásához maga a vállalat keresett
nonprofit szervezetet

8

Szórólapot vagy címzett, de személytelen írásos
kérelmet kaptak

5,6

Médiában megjelent hirdetés, felhívás, híradás, riport
hatására támogattak

4,9

Korábban ismeretlen szervezet a
meghirdetett pályázaton jelentkezett

1,5

vállalat

által

Forrás: Kuti (2005), 66. o.

A felmérés eredményei arra is rávilágítottak, hogy a támogatás után nem minden esetben valósul
meg a támogató és a támogatott közötti folyamatos kontaktus, sõt a megkérdezett vállalatok 11%-a
úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nem kap
semmilyen visszajelzést, 20% szerint ritkán, s
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csak 69%-uk jelezte, hogy rendszeresen. Pedig éppen a hatékony kommunikáció lehetne a késõbbi,
illetve a rendszeres együttmûködés alapja.
A nonprofit szervezetek vállalati támogatásának alakulása 1993 és 2006 között a statisztika
tükrében
A nonprofit szervezeteknek juttatott vállalati támogatások vizsgálata a célja ezen fejezetnek.
Célunk bemutatni, hogy milyen ütemben változott a támogatások nagysága 1993 és 2006 között, mi
jellemzi az egyes szervezeti formák támogatottságát, melyek azok a tevékenységi területek,
amelyeket a vállalatok az adományok osztásánál elõnyben részesítenek, illetve mi jellemzi a
támogatások településtípus szerinti megoszlását.
A 4. táblázat egy összefoglaló képet ad a vállalati támogatások nagyságáról, arányáról és a
támogatásban részesülõ szervezetek számáról, arányáról47. A táblázat alapján megállapítható, hogy
míg folyó áron közel háromszorosára nõtt a vállalati támogatások nagysága, addig reálértéken
csökkenés következett be, melynek mértéke 30%. Vagyis hiába beszélhetünk egyre növekvõ
értékrõl, mely 2006-ban meghaladta a 36 milliárd forintot, valós értéken sajnos csökkenõ tendencia
figyelhetõ meg, éves átlagban 1993 és 2006 között a csökkenés 2,5%. Ha összehasonlítást végzünk
az összes bevétel, a magántámogatásokból származó bevételek (ezen belül találhatók a vállalati
adományok) és a vállalati támogatások folyóáras és reálértéken vett nagysága között (1. ábra)48,
megállapítható, hogy az összes bevétel folyó áron közel nyolcszorosára, a magántámogatások
nagysága 4,7-szeresére, míg a vállalati támogatások aránya, ahogy már említettük, közel
háromszorosára nõtt. Reálértéken is az összes bevétel növekedése volt a legnagyobb mértékû, 1,8szoros, míg a magántámogatásoknál az érték 1,1-szeres volt. Ebbõl következik, hogy a vállalati
adományokból származó bevételek aránya mind a magántámogatásokon, mind az összes bevételen
belül (4. táblázat) csökkenõ értéket mutat. Ami pozitívnak mondható, hogy a vállalati támogatásban
részesülõ szervezetek száma kis mértékben, de növekszik, bár 2005-rõl 2006-ra csökkenés
következett be. Folyó áron az egy szervezetre jutó támogatások nagysága közel 2,5-szeresre nõtt,
míg reálértéken itt is csökkenés figyelhetõ meg, melynek mértéke 30%. Ezek alapján
megállapítható, hogy a nonprofit szervezetek vállalati támogatottsága 1993 és 2006 között
reálértéken csökkenõ tendenciát mutat.

47

2001-ben és 2002-ben nem volt teljes körû nonprofit szektor felmérés, ebben a két évben a vállalati támogatások

nagysága hiányzó adat.

Az ábra csak a magántámogatásokat és azon belül a vállalati támogatásokat mutatja a szemléletesebb ábrázolás
céljából, mivel az összes bevétel nagyságrenddel nagyobb értéke mellett az ábrán a másik két kategória értékei nem
lennének szemléletesek.
48
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4. táblázat: A vállalati támogatások nagysága és a támogatásban részesült nonprofit szervezetek száma és aránya
1993 és 2006 között éves bontásban
Év
Vállalati támogatások
Vállalati
támogatásban
részesült
nonprofit
szervezetek
összege (millió Ft)

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2003
2004
2005
2006

folyó áron

reálértéken

aránya
szektor
összes
bevételén
belül (%)

a aránya
a száma
szektornak
juttatott
magántámogatásokon belül
(%)
45,7
na.

aránya az összes
nonprofit
szervezeten belül
(%)

12 227,3

12 227,3

10,3

11 484,1

9 659,6

8,3

na.

9 279

23,1

14 064,9

9 234,5

7,7

33,1

10 703

24,9

16 693,2

8 865,2

7,0

33,0

11 276

24,7

19 680,2

8 838,6

6,9

37,9

11 782

24,9

20 683,4

8 131,5

5,8

34,8

12 255

25,9

24 961,9

8 944,6

6,0

35,3

12 677

26,3

25 207,5

8 229,1

5,1

31,5

11 952

25,4

36 782,4

9 973,6

5,0

38,7

13 529

25,5

33 684,1

8 557,4

4,1

34,2

12 837

24,5

41 180,1

10 114,8

4,8

37,3

13 549

23,9

36 463,5

8 617,8

4,1

28,8

11 893

20,4

na.

Forrás: KSH
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1. ábra: A magántámogatások és a vállalati adományok nagyságának alakulása folyóáron és reálértéken, 1993–
2006 Forrás: KSH

146

Az 5. táblázat a szektor pályázati bevételein belül a vállalati pályázati bevételeket mutatja 1993
és 2006 között, melybõl megállapítható, hogy mind a szektornak juttatott pályázati bevételeken,
mind az összes vállalati bevételen belül csökkent ezen bevételek aránya. Továbbá látható, hogy
egyre kevesebb szervezet részesül a vállalatok által rendelkezésre bocsátott pályázati támogatásban.
5. táblázat: Vállalati pályázati bevételek nagysága és az ezekbõl részesülõ nonprofit szervezetek száma és
aránya 1993 és 2006 között
Év
Vállalati pályázati bevételek
Vállalati
pályázati
támogatásban
részesült
nonprofit szervezetek

1993
1997
2000
2003
2004
2005
2006

összege

(millió Ft)

aránya a szektor
összes vállalati
bevételén belül
(%)

aránya
a száma
szektornak
juttatott pályázati
bevételeken belül
(%)

aránya
az
összes
nonprofit
szervezeten
belül (%)

991,3

8,1

17,0

na.

na.

368,6

1,9

2,3

573

1,2

643,7

2,6

1,8

605

1,3

1045,2

2,8

1,9

651

1,2

632,4

1,9

1,1

532

1,0

627,0

1,5

1,0

530

0,9

830,4

2,3

1,0

419

0,7

Forrás: KSH

A következõ két ábra (2. és 3. ábra) a vállalati támogatások szervezeti forma szerinti megoszlását
mutatja 1997-ben és 2006-ban. Az ábrák alapján megállapítható, hogy a legnagyobb arányban az
alapítványok rendelkeznek vállalati adományokkal, az arány kismértékû csökkenést mutatott az
elmúlt években, így 2006-ban a vállalati adományok 59,2%-a jutott az alapítványoknak. Az összes
alapítvány kb. 35–36%-a kap vállalati támogatást, 2004-ben az egy alapítványra jutó átlagos
vállalati adomány nagysága 3,1 millió forint volt. A második legnagyobb kategóriát az egyesületek
alkotják, de az arány szintén csökkenõ tendenciát mutat. Az egyesületek kb. 18–19%-a részesül
vállalati támogatásban, az egy egyesületre jutó támogatások nagysága 1,6 millió forint volt 2004ben. A többi szervezeti forma esetében 2006-ban magasabb volt a vállalati támogatások aránya
1997-hez képest, legnagyobb mértékben a közhasznú társaságok esetében nõtt az arány, ezen
szervezetek esetében az egy Kht.-ra jutó vállalati adományok nagysága több mint a kétszeresére
nõtt.
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2. ábra: A vállalati támogatások szervezeti forma szerinti megoszlása 1997-ben, %
Forrás: KSH

2,2

6,3

5,1

21,7

59,2
5,5

Alapítvány

Köztestület

Közalapítvány

Közhasznú társaság

Egyesület

Egyéb szervezeti forma

3. ábra: A vállalati támogatások szervezeti forma szerinti megoszlása 2006-ban, %
Forrás: KSH
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A vállalati támogatások tevékenységi terület szerinti megoszlása folyamatosan változott az
elmúlt évek során (4. ábra). Míg 1997-ben egyértelmûen a sporttal (24,6%) és a szociális ellátással
(24,3%) foglalkozó szervezeteket támogatták a vállalatok, addig 2000-ben már a szociális ellátás
(19%) mellett az oktatás49 (17,4%) volt a második legtámogatottabb tevékenységi terület. 14,7,
illetve 14,5%-kal a sport és a kultúra szerepelt a 3 és 4. helyen 2000-ben. A következõ években is
történtek súlypontáthelyezések, 2003-ban arányaiban ismét a sportszervezetek élvezhették a legtöbb
vállalati támogatást, míg 2004-ben a szociális ellátás (18,8%) és az oktatás (16,9%) álltak az elsõ
két helyen. 2006-ban az oktatással foglalkozó szervezetek álltak az elsõ helyen (18,1%).
Az adatok alapján megállapítható, hogy a vállalati támogatásra legkevésbé a jogvédelemmel,
polgárvédelemmel és a politikával foglalkozó szervezeteket számíthatnak.
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4. ábra: A vállalati támogatások megoszlása tevékenységi terület szerint 1997 és 2006 között
Forrás: KSH

49

1997-ben az arány 11,8% volt.
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A vállalati támogatások településtípus szerinti megoszlása (5. ábra) nem változott lényegesen az
elmúlt években, a támogatások több mint 60%-a a fõvárosban mûködõ szervezetekhez jutott, közel
azonos arányban részesedtek a megyeszékhelyek és megyeszékhelyen kívüli többi városok, míg a
községi szervezeteknek csupán 5–6% jut a támogatásokból. Ez a megoszlás nagymértékben
egyenlõtlennek mondható, hiszen, ha az összes szervezet településtípus szerinti megoszlását
megnézzük, látható, hogy a szervezetek megoszlása közel egyenletesnek mondható50, így a vállalati
bevételek kiemelkedõen nagy részével a fõvárosi szervezetek rendelkeznek. Az 5. ábra ezt az
összehasonlítást mutatja. Annak nagyságáról, hogy a fentiekben bemutatott vállalati támogatási
arányok milyen arányt képviselnek az adott településtípus összes bevételén belül a 6. táblázat ad
információt.
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5. ábra: Az összes nonprofit szervezet és a vállalati támogatásban részesülõ nonprofit szervezetek településtípus
szerinti megoszlása 1997 és 2006 között
Forrás: KSH
6. táblázat: A vállalati támogatás aránya az egyes településtípusok összes bevételén belül 1997 és 2006 között, %
1997
2000
2003
2004
2005
2006

Fõváros

Megyeszékhely

Többi város

Község

7,5

4,4

9,3

7,1

5,4

3,4

7,7

2,9

5

4,6

4,9

6,5

4,3

3,6

4,2

3,4

5,3

3,8

4,2

4

4,2

3,7

4,5

3

Forrás: KSH

Kiemeljük, hogy bár az arányok egyenletes szervezeti eloszlást mutatnak, viszont, ha figyelembe vesszük, hogy egyegy településkategóriába hány szervezet tartozik, akkor megállapítható, hogy a nonprofit szervezetek közel fele a
fõvárosban és a megyeszékhelyeken mûködik.
50
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1997-ben és 2000-ben a KSH által rendelkezésre álltak információk arra vonatkozóan, hogy az
egyes településtípusokon a vállalatok milyen tevékenységi területeket támogattak. Az egyes
településtípusokon jelentõs mértékben eltérõ szerkezetet találunk mind a leginkább, mind a
legkevésbé támogatott tevékenységek esetében. A községekben, kisebb városokban elsõsorban a
sport dominanciája figyelhetõ meg, melynek hátterében egyrészt az áll, hogy a szabadidõs, hobbi
szervezetek mellett a sport az a terület, ahol gyakorlatilag szinte minden olyan településen, ahol van
mûködõ nonprofit szervezet, találunk legalább egy egyesületet, klubot, kört. A fõvárosban, illetve a
megyeszékhelyeken, ahol szerteágazó, széles spektrumú a nonprofit szektor, a leginkább támogatott
területek közé tartozik a szociális ellátás, az oktatás, az egészségügy, azaz a jóléti ellátás területei,
mely területeken mûködõ alapítványok, társas nonprofit szervezetek jelentõs része tevékenységében
a társadalmi problémák kezelésére, a közjó elérésére, szolgáltatási alternatívák megjelenítésére
törekszik.
7. táblázat: A vállalatok által legnagyobb és legkisebb arányban támogatott tevékenységek az egyes
településtípusokon 1997-ben és 2000-ben
Fõváros

1997 31% Szociális ellátás
18,7% Sport

Megyeszékhely

29,6% Szabadidõ, hobbi
14,7% Szociális ellátás

12,9% Oktatás
13,3% Egészségügy
0,1%
Polgárvédelem,
tûzoltás
0,3% Jogvédelem
2000 24,3% Szociális ellátás
20,7% Oktatás

Többi város

Község

48,9% Sport

24,7% Sport

7,9% Szociális ellátás

16,1% Településfejlesztés

7,1% Oktatás
11,4% Oktatás
0,08%
Nemzetközi
kapcsolatok
0% Politika

21,3% Sport

23% Sport

23,3% Településfejlesztés

13,8% Egészségügy

19% Kultúra

21,4% Sport

17,9% Egészségügy

11,7% Oktatás

0% Politika

0,07% Kutatás

14,9% Kultúra
13,6% Oktatás
0,1%
Polgárvédelem,
tûzoltás
0,04% Politika
Forrás: KSH

Összegzés, javaslatok
Európa számos országában (pl. Nagy-Britannia, Dánia, Hollandia, Belgium, Franciaország) az
üzleti élet szereplõi körében is széles a vállalati társadalmi felelõsségvállalás elfogadottsága és
támogatottsága. A cégek jelentõs részénél a vállalatvezetés a vállalati társadalmi
felelõsségvállalásra nem etikus személetmódként, hanem döntéshozatali stratégiaként gondol.
Különösen a multinacionális cégek kommunikációjában jelenik meg társadalmi felelõsségvállalásuk
tudatos interpretálása (Ágoston, 1996).
Magyarországon rövid múltra tekint vissza a vállalatok társadalmi felelõsségvállalásának
szóban forgó gyakorlata. A társadalmi szerepvállalás, felelõsségvállalás gondolatának elfogadása és
normává szilárdulása azonban nálunk is kialakulóban van. A társadalmi problémák összetettsége, az
állam számos területen történõ visszavonulása egyre nyilvánvalóbbá teszi az üzleti és a civil világ
szerepvállalásának szükségességét, illetve érdekeltségét. Kutatási tapasztalatok azt mutatják, hogy a
piaci szereplõk jelentõs része pénzadománnyal vagy más formában segíti a társadalmi ügyek
megvalósulását, hozzájárul a nonprofit szervezetek tevékenységének folytatásához, elképzeléseik
megvalósulásához. Számos vállalat saját
alapítványt hozott létre, s támogatási
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tevékenységét azon keresztül bonyolítja, többségük azonban közvetlenül adományoz. Sokuk
adományozói tevékenysége nem kapcsolódik látványos akciókhoz, többségük nem dokumentálja,
kommunikálja kifelé, azaz a társadalom felé adományozását. Pedig éves szinten jelentõs
mennyiségû pénz áramlik a piaci szegmenstõl a harmadik szektor szervezeteihez, melynek a
céloknak megfelelõ hasznosulásáról az adományozók nem mindig vannak meggyõzõdve, illetve
informálva. A nonprofit szervezetek közös felelõssége, hogy a jövõben hogyan alakul a vállalatok,
cégek támogatói magatartása. Közös érdekük, hogy helyes magatartásukkal, a pénzek megfelelõ
felhasználásával és folyamatos kapcsolattartással, kommunikációval informálják, illetve
meggyõzzék az adományozókat szerepvállalásuk fontosságáról, döntésük helyességérõl.
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AZ INNOVÁCIÓ ÉS A VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSÁNAK
ÖSSZEFÜGGÉSEI
O. SZABÓ ORSOLYA
Ph.D. hallgató, Debreceni Egyetem, Pszichológia Intézet, Szociál- és munkapszichológiai Tanszék
Az elmúlt huszonöt évben drámai változások történtek életünkben és kétségtelen, hogy ma
teljesen más világban élünk, mint akár egy évtizeddel ezelõtt. Számtalan tényezõ munkálkodik a
kiszámíthatatlanság és a féktelen változások irányába. Az 1990-es évek két meghatározó tényezõje
– a globalizáció és a technológiai fejlõdés – természetesen az üzleti életet és korunk szervezeteit
sem hagyta érintetlenül. A gazdaság és üzleti világ jelentõsen átformálódott az elmúlt idõszakban és
teljesen új követelményeket teremtett a 21. század szervezetei számára. Ebben a felgyorsult
környezetben az innováció kötelezõ úttá vált a vállalatok számára, a versenyképesség
megõrzésének, továbbá a fenntartható fejlõdésnek nélkülözhetetlen feltétele, hogy egy szervezet
kellõképpen innovatív legyen. Más szerzõk szerint nem csak a versenyképesség meghatározója,
hanem egyenesen egy-egy szervezet folyamatos túlélésének feltétele (Chesbrough, 2005;
Lekkerkerk, 2008). Ahogy a The Economist folyóirat egyik 1999-ben megjelent cikke fogalmaz, az
innováció a késõ 20. és 21. század ipari vallásává vált (Valery, 1999).

Hasonlóan az innovációhoz, az utóbbi idõkben a vállalatok társadalmi felelõsségvállalása
(Corporate Social Responsibility, a továbbiakban CSR) is gyakran emlegetett fogalommá vált. Az
elmúlt idõszakban számos kezdeményezés tanúi lehettünk, melyek a vállalatok társadalmi
felelõsségvállalásának fogalmát, kereteit, jelentõségét, valamint a szervezetek teljesítményére
kifejtett hatását igyekeztek megragadni. Jelentõs számú tanulmány bizonyítja, hogy egy megfelelõ
CSR gyakorlat pozitív hatással van a vállalatok eredményességére is és számos szerzõ alapvetõ
feltételnek tekinti a már korábban említett fenntartható fejlõdés szempontjából.
Jelen tanulmány kiindulópontja, hogy a két fogalom között mindenképpen kell, hogy kapcsolat
legyen, hiszen mindkét jelenség rányomja bélyegét a mai vállalatok stratégiájára, tevékenységére,
különös tekintettel arra a szempontra, hogy a versenyképesség fenntartásának, valamint
fokozásának kulcstényezõi. Akár külön erõként hatva, akár egymással szoros kapcsolatban,
mindenestre formálják gazdaságunk jelenlegi képét és meghatározzák annak rövid- és hosszútávú
helyzetét. Ennek megkérdõjelezhetetlenségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az Európai Unió
stratégiájában mindkét folyamat kiemelt jelentõséget kapott, mint társadalmunk gazdaságának és
jövõjének záloga (Spidla, 2006).

A két fogalom népszerûsége ellenére azonban eddig elenyészõ számú kutatás foglalkozott az
innováció és a vállalatok társadalmi felelõsségvállalása között húzódó összefüggések
azonosításával. Jelen tanulmány ezt a hiányosságot igyekszik pótolni, középpontjában a két jelenség
között húzódó összefüggések állnak. Célunk azonban kettõs. A kapcsolódási pontok feltárása után
részletesebben igyekszünk majd azt is megvizsgálni, hogy melyek azok a szervezeti elemek és
jellegzetességek, amelyek szükséges feltételei, továbbá facilitáló tényezõi, hogy korunk vállalatai
sikeresen tûzzék az innováció és társadalmi felelõsségvállalás célját zászlajukra.
Az innováció és CSR lehetséges összefüggései
Elsõként tehát arra keressük a választ, hogy milyen formában is kapcsolódhat egymáshoz az
innováció és a vállalatok társadalmi felelõsségvállalása. Két népszerû kifejezés összekapcsolása egy
új kombinációvá önmagában is innováció a
Schumpeteri definíció
szerint,
azonban
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Lekkerkerk (2008) nem elégedett meg ennyivel, hanem hat konkrét lehetséges kombinációt,
valamint kapcsolódási pontot azonosított. A következõkben ennek a hat pontnak az áttekintése
következik.
A társadalmi felelõsségvállalás beépítése és erõsítése egy cég stratégiájában, mint innováció
Azon szervezetek számára, amelyek korábban nem mutattak érdeklõdést a CSR iránt és csak a
feltétlenül szükséges jogszabályok betartására törekedtek, egy társadalmi felelõsségvállalási
program kidolgozása és megvalósítása már önmagában innovatívnak minõsül. Mivel a CSR az
üzleti tevékenység szinte minden aspektusát érinti, így ennek kezdeményezése igen jelentõs, akár
áttörõ mértékû újítást is eredményezhet a szervezet számára, amely igen magas kockázattal is
járhat, így mindenképpen kiemelt jelentõségû innovációnak tekinthetõ.
Innovatív CSR
Amikor majd elérjük azt a szintet, mikor a vállalatok legalább fele már letette voksát a
társadalmi felelõsségvállalás mellett, valószínûleg lesznek olyan sereghajtó szervezetek, amelyek új
utakat találnak majd arra vonatkozóan, hogy miként valósítsák meg a társadalmi felelõsségvállalást
szervezeti viselkedésükben. Csak idõ kérdése tehát, hogy új utak és innovatív CSR projektek
szemtanúi legyünk.
CSR-innováció
Az innovatív ötletek hátterében mindig egy cél áll: értéket teremteni a fogyasztók számára. A
CSR-innováció fogalma azonban arra a lehetséges esetre utal, amikor egy innovatív ötlet csak
társadalmi célokat szolgál, nincs hozzáadott funkcionalitása, nem csökkenti az árat, nem növeli a
minõséget, és mindenek felett nem feltétlenül fizetõdnek ki még a megvalósításának költségei sem.

Ezt a helyzetet jelenleg azonban nem túl könnyû elképzelni és beilleszteni egy profitorientált
vállalkozás döntéshozatali folyamataiba. A tapasztalat azonban mégis azt sugallja, hogy
környezetbarát technikákba fektetni – akár a kötelezõ jogi szabályozás hatására – összességében
gazdaságilag is megalapozott kezdeményezés, amely hosszútávon kifizetõdõ is lehet.
A társadalmi felelõsségvállalás, mint hozzáadott kritérium az innováció fogalmában
Ha a cégek közötti versengés történetét megvizsgáljuk, elmondhatjuk, hogy az 1960-as években
a versenyt egyértelmûen az ár határozta meg. A legolcsóbb volt a legjobb. Mire a cégek és
versenytársak zöme megtanulta, hogy hogyan készítsen olcsó termékeket, az 1970-es évekre új
kritérium vált uralkodóvá a fogyasztókért folytatott versenyben: minõséget nyújtani olcsón. Késõbb,
a ´80-as években a cégek azzal szembesültek, hogy meg kellett tanulniuk optimalizálni az árat, a
minõséget és a rugalmasságot, míg a ´90-es években az innováció vált meghatározóvá a
versenyképesség hátterében. Pont olyan terméket és szolgáltatást kellett nyújtani a fogyasztóknak,
amelyet azok akartak, de amelynek egészen addig nem voltak tudatában, mielõtt a cég megjelent
volna az adott termékkel, szolgáltatással. Sokak szerint a 2000 és 2010 közötti idõszak meghatározó
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motívuma a CSR. Mások szerint a társadalmi felelõsségvállalás csak egy új szempont, amely
mentén az ötleteket, újításokat elbíráljuk. Mindenestre a társadalmi felelõsségvállalás új kihívásokat
állít az innovációért felelõs szakemberekkel szemben. Új, eddig nem meghatározó szempontok
kellenek, hogy érvényesüljenek a termékek és folyamatok fejlesztésekor és megvalósításakor, ez
pedig nem más, mint a szélesebb társadalom szempontjainak folyamatos figyelembe vétele.
Innovatívnak lenni mint a társadalmi felelõsségvállalás formája
Erre az esetre remek például szolgál az a feltételezés, hogy bizonyos cégek évekig õriznek
termékeket lent az alagsorban, ahelyett, hogy piacra dobnák azokat. Olyan termékekrõl van szó,
mint például az égõ, amely örökké tart, nem ég ki sohasem. Könnyedén beláthatjuk azonban, hogy a
jelenlegi üzleti modellek keretében az égõket gyártó cégeknek nem áll érdekében egy ilyen
terméket a nagyközönség elé tárni, hiszen ez saját üzleti érdeke ellen hatna. A környezeti elõnyöket
figyelembe véve viszont ugyanazt az ötletet, terméket, amelyet nem motivált egy vállalat
szabadalmaztatni, kiemelkedõ jelentõségû újításnak tekinthetjük.
A 'nyílt' innováció a hasonló gyökerû helyzetekre igyekszik megoldást nyújtani azzal, hogy a
vállalatokat arra ösztönzi, hogy fedjék fel a nem (fel)használt ötleteiket és keressenek másokat, akik
hajlandóak ezeket életképes üzletté fejleszteni egy más jellegû üzleti modell keretei között.
Az innováció elkerülése, mint a társadalmi felelõsségvállalás formája
Az innováció bizonyos esetekben természetesen lehet nemkívánatos, elkerülendõ is. Ez olyan
helyzetekre utal, amikor az újítás nem elõnyöket, hanem hátrányokat hordoz a társadalom és/vagy
környezet számára. Elképzelhetõ tehát, hogy egy szervezet azért nem visz véghez egy újítást, mert
azt a társadalom számára inkább elkerülendõnek ítéli. Bár ilyenkor elhangozhat, sõt, akár elõtérbe is
kerülhet a „ha mi nem, akkor majd más úgyis megteszi” elv, ennek ellenére azonban a CSR egyik
létezõ formája, amikor egy cég tudatosan határoz egy innovatív folyamat leállítása mellett annak
érdekében, hogy a társadalmat elõnyhöz jutassa.
A fenti hat pont egyértelmûen rámutat arra, hogy az innováció és a vállalatok társadalmi
felelõsségvállalása számos ponton kötõdhet egymáshoz. Arra is rávilágít, hogy azok a szervezetek,
amelyek elsõdleges fontosságúnak tekintik, hogy innovatívak legyenek, számos lehetõséget
találhatnak arra, hogy mindezt a szélesebb társadalom és környezetünk figyelembevételével tegyék.
Ha azonban jobban megnézzük a fenti eseteket és tovább folytatjuk a már elkezdett gondolatsort,
arra a következtetésre is könnyen eljuthatunk, hogy a két tényezõ nem csupán szorosan kapcsolódik
egymáshoz, hanem szinte lehetetlen õket teljesen izolálni. Ha ugyanis egy vállalat beépíti
stratégiájába a CSR-t, ez már önmagában innovációnak minõsül. Ha már korábban letette voksát a
társadalmi felelõsségvállalás mellett, újra és újra innovatívan kell fellépnie ahhoz, hogy a
mindennapi tevékenységében mindez meg is tudjon valósulni. A CSR bevezetése és sikeres
megvalósítása tehát tekinthetõ az innováció egyik megjelenési formájának. Ezt a feltételezést
megerõsíti az is, hogy tökéletesen illeszkedik az innováció definíciójához. A munka- és
szervezetpszichológia egyik általánosan elfogadott és gyakran idézett meghatározása West és Farr
nevéhez kötõdik, akik az innovációt a következõképpen határozták meg: „Egy feladatkörön,
csoporton, vagy szervezeten belül olyan új elképzelések, folyamatok, termékek illetve eljárások
szándékos bevezetése és alkalmazása, melyek a befogadó egység számára újak, és céljuk, hogy a

156

személy teljesítményét, a csoportot, szervezetet, valamint a szélesebb társadalmat jelentõs elõnyhöz
juttassák” (West és Farr, 1989).

Jelen tanulmány további részét arra a fenti gondolatra építjük, hogy a vállalatok társadalmi
felelõsségvállalása az innováció egyik formája. A továbbiakban nem kívánunk különbséget tenni a
Lekkerkerk által azonosított hat kapcsolódási pont között. A két fogalom közötti kapcsolatot inkább
egy általános szinten értelmezzük és figyelmünket arra a helyzetre összpontosítjuk, amikor egy
vállalat célja, hogy a társadalmi felelõsségvállalás a stratégiájában meghatározóvá váljon, valamint
minden a vállalatra jellemzõ innovatív folyamat a társadalmi felelõsségvállalás keretében történjen.
Ahogyan erre már korábban is utaltunk, hosszútávon ezen múlik ugyanis társadalmunk gazdasága
és jövõje.
A korábban bemutatott helyzeteken és példákon keresztül már láthattuk, hogy a társadalmi
felelõsségvállalás megvalósulása azonban más üzleti modell és szervezeti stratégia meglétét
követeli meg. A tradicionális üzleti modellek olyan prioritásokat hangsúlyoznak, amelyek
ellentétesek lehetnek a CSR kezdeményezésekkel. Ahhoz, hogy ez ne vessen gátat a sikeres
megvalósításnak, számos feltételnek kell teljesülnie. Ezek egyértelmûen magába foglalják a
szervezeti kultúrát, a vezetõi stílust, továbbá a szervezet kiválasztási és képzési programját.
Megfelelõ stratégia nélkül a szervezetek nem járhatnak teljes sikerrel abban, hogy a társadalmi
felelõsségvállalásban élenjárók legyenek. A jelenlegi irodalom hiányossága, hogy nem képes
rámutatni, hogy az eredményességhez szükséges kompetenciák fejlesztése az egyik legnagyobb
kihívás minden méretû, korú és hátterû cég számára (McEviliy et al., 2004). Más szerzõk arra a
következtetésre jutnak, hogy az üzleti stratégiák gyakran inadekvátak, hogy az új elvárások
rendkívül összetett és kiszámíthatatlan természetéhez igazodjanak (Hall és Vredenburg, 2003). Ez
is az oka annak, hogy az ötletek és elképzeléseknek mindössze körülbelül csak egy százaléka jut el
a megvalósítás fázisába (Stevens és Burley, 1997), és ennek is csak töredéke továbbá, amelyek
sikeresnek is bizonyulnak. Nem véletlen tehát, hogy keressük a választ arra a kérdésre, hogy mely
tényezõk és viselkedési formák serkentik a társadalmi felelõsségvállalás alapjait, továbbá mely
tényezõk járulnak hozzá ahhoz, hogy egy-egy út sikeressé váljon.
Szervezeti feltételek és követelmények
A tanulmány hátralévõ részében áttekintjük azokat a tényezõket, amelyek meghatározó szerepet
játszanak abban, hogy a társadalmi felelõsségvállalás ne csak egy távoli cél, vagy gyakran ismételt
idea legyen, hanem valóban meg is jelenjen a vállalat viselkedésében. Az áttekintéshez az elméleti
keretet az a korábbi feltevésünk biztosítja, hogy a CSR gyakorlatának kidolgozása, megvalósítása,
valamint folyamatos fenntartása tekinthetõ az innováció egyik megjelenési formájának. A CSR
tehát nem lehet sikeres, ha egy szervezet nem kellõképpen innovatív. Ha feltevésünk helytálló,
akkor a CSR gyakorlat sikeres alkalmazásához egy szervezetnek tehát azokat a jellemzõket kell
mutatnia, amelyek az innovációhoz elengedhetetlenek.
Az a kérdés, hogy mitõl lesz egy vállalat innovatív, régóta foglalkoztatja számos
tudományterület szakembereit. Az is kétségtelen, hogy az innovációt serkentõ faktorok
azonosítására és felsorakoztatására számtalan kutatás történt. A következõkben ezeknek az
áttekintése következik.
A vezetõ és a vezetõi stílus

A bemutatásra kerülõ tényezõk közöl kétségtelen, hogy a legtöbb figyelmet eddig a szervezetet
alkotó emberek tulajdonságai kapták. Elsõsorban a vezetõk és döntéshozók álltak és állnak ma is az
érdeklõdés középpontjában, a kutatások azonban folyamatosan kiterjedtek más befolyásoló erõvel
bíró személyekre is. A szakemberek kezdetben
arra a kérdésre keresték a választ, hogy
157

milyenek azok a vezetõk, akik az innovációban elöljárónak tekinthetõ cégek élén állnak. A
kutatások olyan tényezõkre összpontosítottak, mint a személyiségvonások, értékek és hiedelmek,
tudás, tapasztalat, és számos egyéb hasonló vonás is megvizsgálásra került. Az eredmények
azonban rendkívül ellentmondásosnak bizonyultak és a kérdés továbbra is megválaszolatlanul
maradt.
Az ellentmondásos eredmények következményeképpen a hangsúly a vezetõk jellemzõirõl idõvel
a vezetõi stílusra tolódott. Az új kérdés már nem az volt, hogy milyen tulajdonságokkal bírnak a
vállalatvezetõk, hanem hogy mit tesznek, miként cselekednek. Az elsõ empirikus eredmények az
1980-as évekbõl azt a következtetést vonták le, hogy két tényezõnek van kiemelt szerepe. Az elsõ
az együttmûködõ vezetõi stílus, a másik pedig a vezetõ által képviselt egyértelmû vízió, misszió
hogy a szervezet milyen irányba is tart.
A helyzet azonban korántsem ennyire egyszerû. A legújabb kutatások ennél jóval összetettebbek
és megkérdõjelezik azt a korábbi feltételezést, hogy létezik egy egységes vezetõi stílus, amely
minden helyzetben és körülmények között célravezetõ. Az új irányzatok sokkal inkább
folyamatorientáltak és azt hangsúlyozzák, hogy egy-egy folyamat, projekt bizonyos szakaszában
más és más vezetõi stílus szükséges a siker eléréséhez. Anderson és King (1991) szerint az új
kezdeményezések kezdeti szakaszban elsõsorban a nyitottság, bátorítás és támogatás a
legfontosabb. A késõbbiekben elõtérbe kerül a vélemények összegyûjtése, értékelése, a
megvalósítás tervének kidolgozása, a részletek elfogadtatása. Ezt a megvalósítás fázisában az
érintettek támogatásának megnyerése, az elkötelezettség kiépítése, valamint a megvalósításban való
részvétel biztosítása követi. Végül az eredményesség ellenõrzése, a gyenge pontok azonosítása és a
szükséges elemek fejlesztése és folyamatos javítása kerül elõtérbe a vezetõk viselkedésében.
Anderson és King modelljét az 1. táblázat foglalja össze.
1. táblázat: A vezetés folyamatelmélete
Az innováció fázisa

Vezetõi stílus

A vezetõ viselkedése

1. Kezdeményezés

Gondoskodó

2. Megvitatás

Fejlesztõ

3. Megvalósítás

Pártfogás

4. Rutinná válás

Érvényesítés/módosítás

A biztonság kialakítása és az ötletek
bátorítása; nyitottság és támogatás; egy
nem ítélkezõ környezet és klíma
biztosítása.
A vélemények összegyûjtése; a javaslatok
értékelése; megegyezés a megvalósítás
tervérõl; a tervek elõre lendítése.
A javaslatok elfogadtatása minden érintett
csoporttal; az elkötelezettség megnyerése;
a
megvalósításban
való
részvétel
biztosítása.

Forrás: Anderson és King (1991)

A hatékonyság ellenõrzése; a gyenge
pontok
azonosítása;
az
innováció
módosítása és fejlesztése.

Annak további bizonygatása, hogy a vezetõ, illetve a többi döntéshozó helyzetben lévõ személy
szerepe kulcsfontosságú ahhoz, hogy egy szervezet képes legyen a társadalmi felelõsségvállalást
stratégiájába beemelni, illetve ezt hosszútávon
fenntartani, szükségtelen. A vezetõknek és
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egyéb döntéshozóknak meghatározó szerepe van abban, hogy irányt mutassanak vállalatuk számára,
valamint a helyzethez alkalmazkodó vezetõi stílusukkal elõsegítsék, hogy a CSR a mindennapok
természetes részévé váljon. A hangsúly pedig azon van, hogy mindezt nem elég csupán szavakban
kifejezni, a szándékot a döntésekkel és viselkedéssel minden nap alá kell támasztani.
Szervezeti felépítés
A másik tényezõ, amely szintén jelentõs figyelmet kapott és kap ma is, a szervezi felépítés. Az
egyik klasszikus elmélet a témában Burns és Stalker (1961) nevéhez fûzõdik, akik azt
hangsúlyozták, hogy a szervezet felépítésének ahhoz a környezethez kell alkalmazkodnia, amiben
az mûködik. A szervezetek felépítését egy mechanikus-organikus kontinuum mentén helyezték el.
A mechanikus szervezetekre a hierarchikus felépítés, és különbözõ funkciók köré épült stabil
divíziók és osztályok jellemzõk. Egy ilyen szervezetben a kommunikáció vertikális, a különbözõ
állások határvonalai a menedzsment által rögzítettek, a hatalommegosztás pedig a szenioritáson és
hierarchián alapul. Az organikus szervezetekre ezzel szemben a lapos struktúra és egy-egy projektre
összeállt ideiglenes munkacsoportok jellemzõek. A kommunikáció oldalirányú, a pozíciók
határvonalai rugalmasak, amelyeket az azt betöltõ személyek közösen határoznak meg a
kollégáikkal, míg a hatalommegosztás folyamatosan változik az egyéni képességek és készségek
alapján. Széles körben elfogadottá vált, hogy egy stabil és kiszámítható környezetben a mechanikus
felépítés a megfelelõ, ha viszont egy szervezet gyors változásokkal és kiszámíthatatlan feltételekkel
kell, hogy szembenézzen, az organikus felépítés a szükséges. Ez teszi ugyanis lehetõvé, hogy a
szervezet gyorsan és megfelelõen válaszoljon a környezeti változásokra és piaci elvárásokra.

Bár Burns és Stalker munkája óta sokak által elfogadottá vált, hogy korunk gyorsan változó
igényeihez az organikus struktúra jobban illeszkedik, az ellentmondásos empirikus eredmények
felhívták a figyelmet arra, hogy túlzott általánosítás lenne, ha csupán egy szervezeti struktúra
választ adna minden kérdésünkre. Ezzel az állítással összhangban van Zaltman és munkatársai
(1973) nézõpontja, akik ismételten a jelenségek folyamatjellegére hívják fel a figyelmet, két fõ
stádiumot megkülönböztetve. Úgy gondolják, hogy egy elképzelés kezdeti stádiumában más az
eredményre vezetõ, mint a megvalósítás fázisában. Három tényezõt vizsgálnak mindkét fázisban, a
centralizációt, formalitást és komplexitást, vizsgálataik alapján pedig arra a következtetésre jutnak,
hogy amelyik az egyik stádiumban sikerre vezetõ, az gátló hatással bírhat a másikban. Ennek a
kettõsségnek a megértése elsõdleges jelentõségû, ha sikerrel szeretnénk járni egy megfelelõ
szervezeti felépítés kialakításakor. Zaltman és munkatársai elméletét a 2. táblázat mutatja.
2. táblázat: A szervezeti felépítés egyik lehetséges modellje
Kezdeményezés

Centralizáció

Formalitás
Komplexitás

Alacsony
centralizáció
hatalommegosztásban
döntéshozatalban.

Megvalósítás

a Magas
centralizáció
és hatalommegosztásban
gyakorlásban.

A szabályok és folyamatok alacsony Magas
szintû
formalitás
szintû formalitása.
szabályokban és folyamatokban.

a
és
a

Magas komplexitás a szakmai Alacsony
komplexitás
a
specializálódásban
és
feladatok specializálódásban és a feladatok
megkülönböztetésében.
szétválasztásában.

Forrás: Zaltman és munkatársai (1973)
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Egy másik szervezeti jellemzõ, amely szintén az érdeklõdés középpontjában áll, a szervezeti
szintek számára, illetve a köztük lévõ átjárhatóságra vonatkozik. Pierce és Delbecq (1977), valamint
Kanter (1983) úgy érvel, hogy a magas hierarchia következtében a szervezetben lévõk a
státuszukkal vannak elfoglalva, ami gátat vethet a kreatív gondolkodásnak és kockázatvállaló
magatartásnak. Az oldalirányú kapcsolatok azonban serkentõleg hatnak, mert számos különbözõ
nézõpont keresztezõdését teszik lehetõvé.
A szervezet mérete és erõforrásai
Egyértelmûen merül fel a kérdés, hogy a nagyobb szervezeteknek több lehetõségük van-e
sikerrel járnia a fenti úton, mint a kisebbeknek. Sok eredmény alátámasztotta ezt a feltételezést,
azonban nem minden vélemény egybehangzó. Bizonyos kutatások alapján a kisebb szervezetek
tûnnek élenjárónak, míg más eredmények nem találnak összefüggést a két jelenség között.

Hasonlóan ellentmondásosak az eredmények a szervezeti erõforrásokat illetõen. Egy azonban
biztos. Sok esetben a meglévõ intellektuális és személyi erõforrások helyes használatával a kevésbé
kedvezõ anyagi helyzet sikeresen kompenzálható. A hangsúly nem önmagában az erõforrásokon
van, a siker sokkal inkább azok helyes felhasználásában rejlik.
Szervezeti stratégia
Hosszú hagyománya van, hogy szervezetekkel foglalkozó szakemberek különbözõ szervezeti
stratégiákat igyekeznek azonosítani, valamint összehasonlítani. Kezdetben ennek a hátterében az
állt, hogy igyekeztek az „ideális” stratégiát megtalálni, amely a szervezeti hatékonyságot
maximalizálni képes. Természetesen hamar be kellett látniuk, hogy erre a kérdésre sem létezik egy
egységes megoldás, nincsen egy optimális stratégia.
Mára sokkal inkább az a nézet vált elfogadottá, hogy a teljesítmény maximalizálásához a
vállalatoknak meg kell találniuk a környezetükhöz leginkább igazodó stratégiát. Egy modell, amely
képes ezt az illeszkedést megragadni, Miles és Snow nevéhez fûzõdik (1978), akik négy lehetséges
szervezeti stratégiát azonosítottak.





Védekezõk – akik elsõsorban a már meglévõ tevékenységükre koncentrálnak és igyekeznek egy
stabil piacon saját piaci szegmensüket uralni;
Kutatók – akik folyamatosan új termékek fejlesztésére koncentrálnak és új piacokat keresnek;
Elemzõk – akik kétféle termékcsoporttal rendelkeznek, stabillal és instabillal egyszerre, így
tevékenységüket az állandó kettõsség határozza meg; végül pedig a
Reagálók – akik elképzelhetõ, hogy érzékelik a változásokat környezetükben, azonban
képtelenek hatásosan válaszolni rájuk.

A Miles és Snow féle elmélet többszörösen is hasznosnak bizonyult, hogy a szervezeti stratégia
és a piaci környezet összefüggését hangsúlyozza. Emiatt akár a következõ pontunk alatt is
említhettük volna, ami nem más, mint a szervezet környezete.
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A szervezet környezete
A fentiekben már láthattuk, hogy a válaszaink megtalálásához nem elegendõ pusztán a
szervezetre magára összpontosítanunk, ennél sokkal szélesebb nézõpontot kell alkalmaznunk.
Elengedhetetlen, hogy a szervezetet együtt vizsgáljuk annak környezetével, hiszen az illeszkedések
feltárása csak ilyen formában lehetséges. Az eddig folytatott kutatások egy része elsõsorban a
fizikai környezetre koncentrált, mint például a vállalatnak otthont adó város mérete, vagy a
konkurencia jellemzõi. A szervezetpszichológia szempontjából azonban a vállalatok környezetükre
vonatkozó feltevéseik érdemelnek említést. Az eredmények azt sugallják, hogy ezek a feltevések a
környezet állandó figyelemmel követésébõl adódnak és ezek nagyban meghatározzák, hogy egy
szervezet minként vélekedik a környezethez való viszonyáról. Ha egy vállalat éles határai
elmosódnak és a szerepek is túlnyúlnak a szervezet határain, a környezettel való kommunikáció –
mind a formális és informális – mennyisége megnõ és minõségileg is inkább elõsegíti az új
gondaltokhoz, irányzatokhoz való könnyebb hozzáférést, a szervezetet nyitottabbá teszik az
újdonságok befogadására. Ez elsõsorban a szervezeten kívüli többi szakemberrel és szakmai
szervezettel való kapcsolatból fakad (Tushman, 1977; Daft, 1978).
Szervezeti kultúra és klíma
Az 1980-as évek csökkenõ kedve a vezetõi sajátosságok és szerkezeti tényezõk vizsgálatára
együtt járt a szervezeti kultúra és klíma iránti egyre fokozódó érdeklõdéssel. Egyre több kutató
kereste a választ arra, hogy milyen szervezeti kultúra és klíma jellemzõ azokra a vállalatokra,
amelyek kiemelkedõen innovatívvá tudnak válni, illetve ezt a sajátosságukat hosszútávon is meg
tudják õrizni. Hasonlóan a már áttekintett más témákhoz, ennek a kérdésnek a megválaszolása sem
történhet meg egyetlen optimális kultúra megnevezésével. Bár a kutatási eredmények
ellentmondásosak, van azonban jónéhány vonás, amelyekrõl úgy tûnik, hogy szoros összefüggésben
vannak az innovációval. Ezek közé tartozik az ötletek támogatása, valamint a hajlandóság, hogy a
sikertelenségüket is felvállalják; kihívás, szabadság és építõ viták; egyenlõség, kockázatvállalás és
olyan normák, amelyek az innovációt hangsúlyozzák. Ezeket a jellemzõket mindenképpen magában
kell hordoznia egy kultúrának, amely egy olyan cégre jellemzõ, amely egy gyorsan változó és
kihívásokkal teli környezet elvárásainak akar megfelelni.
Összefoglalás
Jelen tanulmány célja az volt, hogy bemutassa, hogy a vállalatok társadalmi felelõsségvállalása
számtalan módon köthetõ az innovációhoz, valamint hogy egy új elméleti kerettel szolgáljon a
társadalmi felelõsségvállalás szervezeti feltételeinek azonosítására. Kiinduló gondolatunk az volt,
hogy a CSR megjelenése és fenntartása egy szervezet stratégiájában és tevékenységében
mindenképpen innovációnak tekinthetõ, így értelmezhetõ az innováció keretein belül és
vonatkoznak rá azok a törvényszerûségek, amelyek az innovációra általában érvényesek. Ezt a
gondolatot tovább erõsíti az a tényezõ, hogy egy sikeres CSR gyakorlat kialakítása és megvalósítása
gyakran ütközik a hagyományos üzleti modellek által képviselt célokkal és értékekkel. Ez teljes
mértékben megegyezik az innovációról eddig szerzett ismereteinkkel, amelyek szintén azt mutatják,
hogy a tradicionális szervezeti modellek nem alkalmasak az innováció serkentésére. Az irodalom
régóta foglalkozik azzal, hogy azonosítsa azokat a kritériumokat és jellemzõket, amelyek elõsegítik,
hogy egy vállalat kellõképpen innovatív legyen ahhoz, hogy korunk egyre gyorsuló és
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kiszámíthatatlanabb igényeinek megfeleljen. Ha a CSR-t mint innovációt értelmezzük, sikerül arra
a kérdésre is választ kapnunk, hogy milyen szervezeti stratégia és egyéb feltételek szükségesek
ahhoz, hogy sikerrel járhassunk a CSR megvalósításában és fenntartásában.
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VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSA (CSR)
A NEMZETKÖZI AUTÓIPARBAN
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Bevezetés
A globális autóipar CSR-on a fenntartható fejlõdés üzleti vállalkozások általi figyelembe vételének
a gyakorlati alkalmazását érti. Természetesen a társadalmi felelõsségvállalás, mint eszme már
régóta jelen van a szektorban. Az autógyárak mindig is figyelmet fordítottak a természeti és
szociális környezetükre kisebb-nagyobb mértékben. Új az egészben az, hogy e tevékenységeket a
CSR koncepcionális ernyõje alá gyûjtik össze.
Tartalmában a CSR dinamikus folyamatként jellemezhetõ, amelyre mind piaci tendenciák, mind
stakeholderek hatással vannak, kulturális és történelmi hagyományok által formált és megalkotott,
figyelembe veszi bárhol a világban a mindenkori telephelyek lokális sajátosságait. Így például
számos fejlõdõ országban (Brazília, Mexikó, Dél-Afrika, India, Kína, stb.), ahol jellemzõen az
autógyárak telephelyekkel rendelkeznek, az Aids elleni küzdelem, utcagyerekeknek való segítség
nyújtása, vagy éppen az analfabetizmus elleni kampány ugyanolyan jelentõséggel bír, mint a
gazdagabb országokban kielégítõ számú gyakorlati képzõhely kialakítása, ami persze már egy más
szintû CSR tevékenységet igényel.
De természetesen nem csak a cégen kívül, hanem a cégen belül is számtalan olyan terület van, ahol
a CSR-nak igen sok feladata van, gondoljunk csak a munkavállalók egyenlõ bánásmódjára, vagy
éppen a munkabiztonságra.
Egyre inkább globálissá váló világunkban a kihívások spektruma széles, csakúgy, mint a megoldási
lehetõségek száma, amely a CSR-ra, mint szellemiségre számos feladatot és terhet ró.
E publikáció a nemzetközi autóipar társadalmi felelõsségvállalásának igen széles palettáját próbálja
bemutatni, a terjedelmi korlátok miatt természetesen a teljesség igénye nélkül, gyakorlati
esetpéldákkal alátámasztva a témát.
A nemzetközi autóipar, mint globális óriás
Az autó többet fejez ki önmagánál, talán mindenki számára könnyen belátható, hogy az elmúlt száz
év legfõbb technikai szimbóluma az autó.
Az autóipar ma világszerte mintegy 8,8 millió embert foglalkoztat az autógyárakban (1. ábra), a
beszállítóknál és a különbözõ szolgáltatást végzõknél. A gépkocsigyártás a világ bruttó hazai
termékében 15 %-os részesedéssel bír. Mérnökök százezrei dolgoznak komoly autóipari
fejlesztéseken, több millió dolgozó gyártja és szereli a gépkocsikat a világ 550 gyárában, több mint
200 ezer darabot naponta, ami évi több mint 55 millió új autót jelent [10]. A borúlátó jelek ellenére
a növekedésnek nincs vége, az autógyártás a jövõben is az egyik legfontosabb iparág marad.
Érzelmekkel feltöltött termékek, regionális piaci növekedés, a gépkocsi további innovációs
potenciálja és a fejlõdõ régiókban a mobilitás iránti hallatlan vágy biztosítja mindennek az
elõfeltételeit.
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John Naisbitt [4] immáron klasszikusnak számító „Megatrendek” címû munkái a Föld lakóinak
életét befolyásoló legfontosabb, átfogó trendjeit elemzik. Az autóipar az IT-szektor és a
biotechnológia mellett a világ egyik húzóiparága, tehát nem tûnik túlzásnak, amennyiben a világ
megatrendjeirõl beszélünk, akkor az autóiparban jelentkezõ tendenciákat feltétlenül meg kell
említenünk, hiszen az ember és a gépjármû ma már szorosan összetartozik, a mai élet már ezernyi
szállal kötõdik a gépkocsihoz.

1. ábra: Autóösszeszerelés
Forrás: saját fotó

A nemzetközi autóipar nem csak mint húzóiparág, hanem mint a világ legnagyobb iparága is
odafigyelést igényel. A fejlett világban minden negyedik család valamilyen fokon érintett a szektor
változásaiban. Megdöbbentõ adat, miszerint a globális autóiparban egy évben 3 ezer milliárd euro
termelõdik meg [10]. Ez egy óriási szám, Magyarországnak kb. 30 évnyi teljes GDP-je.
Mindezek alapján talán könnyen belátható, hogy amennyiben CSR-ról, a vállalatok társadalmi
felelõsségvállalásáról beszélünk, feltétlenül meg kell néznünk azt, hogy e szemléletmód miképpen
is érvényesül a világ legnagyobb iparágában.
Elõzetesen elárulható, hogy a szektor nem csak az innovációban, hanem a CSR-ban is kitûnõ példát
tud mutatni arra, hogy valahogy így kellene ezt minden más ágazatban folytatni.
A CSR paradoxona a nemzetközi autóiparban
A különbözõ okok által kiváltott óriási költségnyomás arra kényszeríti az egyes autógyárakat, hogy
egyre többtevékenységeket adjanak át a beszállítóknak és a különbözõ szolgáltatást végzõknek.
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2. ábra: A CSR paradoxona az autóiparban
Forrás: saját ábrázolás [6] adatai alapján

A 2. ábrán jól látható az a tendencia, miszerint az autógyárak (OEM) egyre inkább olyan
tevékenységekkel kívánnak foglalkozni, amelyek nem kötõdnek szorosan a gyártáshoz. Látható,
hogy a sárga és a zöld sávok aránya egyre inkább eltolódik a zöld javára. Mindez azt jelenti, hogy
2010-tõl a gépkocsi értékének mindössze 20-25%-át fogják elõállítani maguk az autógyárak, a
fennmaradó nagyobbik rész pedig a beszállítóknál fog készülni [6].
Kényszerû költségtakarékossági szempontok miatt az autógyárak a jövõben fõként márkaalkotással
és vevõkapcsolatápolással kívánnak foglalkozni, az adott márka vevõi hûségének biztosítása
érdekében.
A CSR-t tekintve az a paradoxon az egészben, hogy míg az autógyárak arra törekszenek, hogy
minél erõteljesebben kevesebb területre, fõként a kulcskompetenciájukra fókuszáljanak, addig a
vállalati társadalmi felelõsségvállalás miatt kénytelenek olyan tevékenységekkel is foglalkozni,
amelyek nem tartoznak a szorosan vett funkcióik közé és amelyek jelentõs összegeket emésztenek
fel.
Természetesen az autógyárak, mint profitorientált érdekeltségek mindezt hosszútávú gondolkodásmóddal teszik, hiszen a CSR egyes elemei a vevõket az adott márkához tudják kapcsolni a
vásárlásaik által. Azonkívül Brecht szavaival élve, „nagy a kísértés a jóra”, a világ legnagyobb
iparága nem teheti meg azt, hogy a CSR-ban ne az élen álljon.
Cégen belüli és cégen kívüli vállalati társadalmi felelõsségvállalás (belsõ és külsõ CSR)
Ahogy egy tudomány, vagy eszmeiség fejlõdik, egyre összetettebbé válik, úgy kell azt a könnyebb
modellépítés miatt részekre bontani. A marketinghez, a PR-hoz - a példákat folytatni lehetne –
hasonlóan a CSR-t is két részre lehet bontani a nemzetközi autóipart tekintve, belsõ és külsõ CSRra. Több szakember nem ért ezzel a kettõsséggel egyet, mivel úgy gondolják, hogy a CSR cégen
belüli elemei nem tartoznak szorosan a társadalmi felelõsségvállalás funkcióihoz.
Igazából nem is az a lényeg, hogy éles határt húzzunk a két alcsoport közé, hanem az, hogy az
egyes autógyárak az általuk fontosnak vélt társadalmi szerepvállalást a lehetõ legkonzekvensebb
módon hajtsák végre.
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A könnyebb tárgyalhatóság és szemléltethetõség miatt azonban talán célszerûbb megkülönböztetni
a cégen belüli és kívüli CSR tevékenységeket, így is van valamennyi átfedés a két rész között. E
részek még további alrészekre is bonthatóak. Így teljessé vált a modellünk a nemzetközi autóipar
CSR tevékenységeit illetõen [9]:



A nemzetközi autóipar cégen belüli felelõsségvállalása
A nemzetközi autóipar cégen kívüli felelõsségvállalása – a „bûvös 10-es” (a CSR területei)

A két fõ csoport részletes elemzésére a következõ fejezetekben kerül sor.
A nemzetközi autóipar cégen belüli felelõsségvállalása (belsõ CSR)
A belsõ CSR keretein belül a nemzetközi autóipar egyes autógyárai vállalják, hogy fejlõdésüket
valamennyi tevékenységi területen a társadalmi szempontból felelõsségteljes cselekvési elvekre és
viselkedésre alapozzák minden olyan országban, ahol jelen vannak.
Az ún. „Global Compact” megállapodáshoz való csatlakozással az autógyárak kötelezettséget
vállaltak arra nézve, hogy tiszteletben tartják és szorgalmazni fogják a megállapodás tíz alapelvét,
amelynek ihletforrása az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Munkavégzési Alapelvek és
Jogok Nyilatkozata, a Riói Nyilatkozat a Környezetrõl és az Egyesült Nemzetek Korrupció elleni
Egyezménye [2].
E kötelezettségvállalásokról a gyárak etikai kódexeket dolgoztak ki, amelyet valamennyi
alkalmazottnak eljuttatták. Ez az okirat jelenti az alapvetõ közös hivatkozások gyûjteményét,
amelyre mindenkinek, vezetõknek és alkalmazottaknak egyaránt, minden körülmények között
hivatkoznia kell és tiszteletben kell tartania azt.
Az autógyárak mindezen magatartásukkal kinyilvánították, hogy e nemzetközi keretegyezmény
által formálisan kötelezettséget vállalnak az alapvetõ emberi jogok iránt, a szakszervezetekkel, való
közös együttmûködésben.
A „Global Compact” egyezmény része annak a szociális politikának, amely az iparág
növekedésének és hosszú távú gazdasági teljesítõképességének egyik fontos ütõkártyája.
Megvalósítása a szociális partnerekkel folytatott állandó társadalmi párbeszéden alapszik. Ez a
politika immár több éve újító jellegû megvalósításokban fejezõdik ki minden országban, különösen
az alapvetõ emberi jogok, az esélyegyenlõség, a sokféleség, a nõk foglalkoztatásának fejlesztése, a
fogyatékkal élõk integrációja stb. terén. Az elért haladáshoz minden esetben az alkalmazott politika
nyílt megfogalmazása társul, mérhetõ célokkal, intézkedésekkel és eredményekkel.
Az egyezmény, amely kvázi keretét adja az egész belsõ CSR tevékenységnek, hivatkozási alapként
kell szolgáljon minden vezetõ pozíciót betöltõ személy és valamennyi aláíró szakszervezet számára.
Az egyezmény megfogalmazza azt a közös akaratot, amely szorgalmazza [9]:
 az alapvetõ emberi jogok tiszteletben tartását,
 a humán erõforrásokkal való gazdálkodást és ezek fejlesztését,
 a beszállítókkal közös szociális elvárásokat,
 a vállalat tevékenysége által a telephelyek környezetére gyakorolt hatás figyelembe vételét,
 ezen alapelvek alkalmazását minden országban.
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A CSR, mint szemlélet a társadalmi haladás irányadójaként befolyást kell gyakoroljon a
résztvevõkre is, a közhatóságokra, ipari partnerekre, beszállítókra, ügyfelekre, részvényesekre, civil
szervezetekre.
De milyen részekbõl is áll a vállalaton belüli társadalmi felelõsségvállalás? Nézzük meg a
legfontosabb területeket az alábbiakban [1], [2], [9].
A teljes értékképzési láncolatban való alkalmazás
Nagyon fontos, hogy a társadalmi felelõsségvállalás közvetlen illetékességgel bírjon a teljes
autóipari láncolat egészének (K+F tevékenység, gyártás, kereskedelem és vevõszolgálat)
tekintetében, a finanszírozási és szállítási-logisztikai tevékenységek, valamint a meglévõ és a
jövõbeni telephelyek vonatkozásában is, függetlenül attól, hogy mekkora tulajdoni arányt képvisel
az adott cégben.
Kiemelt fontossággal bír, hogy ne csak maguk az autógyárak, hanem a beszállítók, az alvállalkozók,
a különbözõ szolgáltatásokat nyújtók és az értékesítést végzõk is tegyék magukévá a CSR-t, mint
szemléletet. Csak akkor lehet természetesen a CSR igazán hatásos, ha az értékképzési lánc minden
egyes tagjánál érvényesül e felfogás. Az autóipari CSR-on belül ez egy további szakterületté kezd
válni, tehát annak elõsegítése, hogy egy autógyár miként tudja megismertetni az üzleti partnereivel
a CSR-t, mint szemléletet, hogy a késõbbiekben azok is sikeresen tudják azt mûvelni. Nem áll itt
meg a dolog, hiszen az üzleti partnereknek is vannak ügyfelei és beszállítói, az õ CSR
tevékenységüknek fontosságára is fel kell készíteni õket.
Tehát az egész CSR-nak van egy kisugárzó szellemisége a teljes értékképzõ láncolatra nézve.
A nemzetközi autóipar kötelezettségvállalása az alapvetõ emberi jogok terén
A világ autógyárainak túlnyomó többsége a szakszervezeti szövetségekkel és a szakszervezetekkel
együtt kinyilvánították csatlakozásukat és kötelezettséget vállaltak arra nézve, hogy szorgalmazzák
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által kinyilvánított munkavégzési alapelvek és jogok
tiszteletben tartását és tiszteletben tartják az ENSZ által kezdeményezett „Global Compact”
megállapodást.
A fejlett gazdaságú országok autóipari anyavállalatai kivétel nélkül a fentiek szellemében
mûködnek. Remélhetõleg a távol-keleti országok gyárai is elõbb-utóbb magukévá teszik ezeket a
nemes elveket és csatlakoznak ezekhez az egyezményekhez.
A nemzetközileg elfogadott emberi jogok elõmozdítása és tiszteletben tartása
Az autógyárak valamennyi földrajzi értelemben vett tevékenységi területükön belül tiszteletben
tartják annak az országnak a törvényeit és szabályozásait, ahol tevékenységet végeznek.
Számos autógyár kinyilvánította abbéli szándékát, miszerint a CSR révén túl kíván lépni az
országos normák egyszerû tiszteletben tartásán azáltal, hogy saját magatartási kódexet alkot az
alapvetõ emberi jogok terén.
A nemzetközi autóipari szektor a társadalmi felelõsségvállalásban is példát kíván mutatni más
ágazatoknak: az autógyárak szorgalmazzák az emberi jogok tiszteletben tartását minden olyan
országban, ahol jelen vannak, beleértve azokat a régiókat is, ahol az emberi jogok még nincsenek
kellõképpen megerõsítve. Ehhez hozzátartozik természetesen még az is, hogy az autógyárak
ügyelnek arra, hogy elkerüljék az alapvetõ emberi jogokat sértõ helyzetekben vagy cselekedetekben
való részvételt. A gyárak ezt az álláspontot saját társadalmi felelõsségük velejárójaként tekintik.
A szektorban tevékenykedõ cégek elítélik az emberek jogait és méltóságát sértõ, tiszteletlen
megnyilvánulásokat, a szóbeli vagy testi sérelmezést, a zaklatást. Ezeket a cselekedeteket
büntetendõnek tekinti és ellenük megelõzõ intézkedéseket foganatosítanak minden országban.
Az egyesülési szabadság és a kollektív tárgyaláshoz való jog tényleges elismerése
Ez egy meglehetõsen kritikus pont, sokszor
lehet visszásságokról hallani. Sajnos számos
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esetben fõként beszállító cégek élnek ezzel vissza. Ez esetben is sajnos fõként távol-keleti autóipari
vállalatokat kell megemlíteni, amely anyaországokban a munkavállalói jogok még nem annyira
fejlettek. Amikor e cégek egy fejlettebb demokráciájú országban is hasonló módon próbálják
értelmezni a munkavállalói jogokat, mint odahaza, akkor ebbõl számtalan konfliktus adódhat.
Maguk az autógyárak egyébként nyitottak a szakszervezetek tevékenysége felé, a világon mindenütt
elismerik a szakszervezetek létét, valamint a dolgozók jogát ahhoz, hogy kívánságuk szerint
szakszervezetekbe tömörüljenek és figyelemmel kísérjék a szakszervezeti függetlenség és
pluralizmus tiszteletben tartását. A gyárak kötelezettséget vállalnak a szakszervezeti tagok és
vezetõk védelmére, valamint arra nézve, hogy nem alkalmaznak semmiféle szakszervezet-ellenes
megkülönböztetést. Az autógyárak elismerik az alkalmazottak képviselõinek jogát az
információhoz, valamint a véleménynyilvánításhoz a cég életét érintõ jelentõs döntésekkel
kapcsolatban.
A kényszermunka elleni küzdelem
A nemzetközi autóipar számára már régóta evidencia, hogy - más egyéb szektorokkal ellentétben
(például könnyûipar) - kötelezettséget vállalnak a foglalkozás szabad megválasztására nézve,
súlyosan elítélik a kényszermunkát, annak tekintve minden olyan munkát, amelyet fenyegetés útján
kényszerítenek ki.
A kikényszerítésnek széles tárháza van:
 élelem megvonása,
 földelkobzás,
 fizetés megvonása,
 testi erõszak, szexuális bántalmazások,
 nem önkéntes büntetõintézeti munka stb.
Az autóipari szektorban a fenti eszközök alkalmazása szigorúan tilos. Mindez persze nem csak
jogilag és szociális szempontokból van így. Felmerül a költõi kérdés: milyen színvonalú és
hatékonyságú munkát tud végezni az ember a fent említett körülmények közepette?
A gyermekmunka elleni küzdelem és felszámolása
A nemzetközi autóipar természetesen elítéli és tiltja a gyermekmunkát. A szektor a foglalkoztatás
alsó korhatárát általánosan 18 évben rögzíti, ami a nemzetközi normák által megállapított 15 éves
általános foglalkoztatási alsó korhatárhoz képest magasabb életkort jelent.
Azokban az országokban vagy régiókban, ahol a gazdaság és az oktatási rendszer nem eléggé
fejlett, a lemaradás csökkentéséhez való hozzájárulás érdekében a foglalkoztatás alsó korhatára 16
évben rögzíthetõ, emellett azonban óvni kell a fiatalkorúak egészségét és szavatolni kell
biztonságukat. Utóbbi esetben a cégek az érintett alkalmazottak számára különleges képzési tervet
dolgoznak ki, hogy segítse õket egy magasabb általános és szakmai képzettségi szint elérésében.
Ezen kívül különbözõ szerzõdéstípusokat ajánlanak fel annak érdekében, hogy támogassák a
fiatalokat tanulmányaik ideje alatt, és megkönnyítsék beilleszkedésüket a vállalati közösségbe (pl.
ipari tanulói szerzõdések, stb.). A fejlett ipari országokban mindennek sok évtized óta mély
hagyománya van.
A foglalkoztatással és a foglalkozás gyakorlásával kapcsolatos megkülönböztetés felszámolása
Az autóipari cégek kötelezettséget vállalnak arra nézve is, hogy a munkaerõ-felvétel és a szakmai
elõmenetel terén nem alkalmaznak semmilyen diszkriminációt, amely kulturális, nemzetiségi, nemi
vagy vallási alapon, politikai vagy szakszervezeti meggyõzõdés, tapasztalat, fizikai jegyek, szakmai
pályafutás, életkor, egészségi állapot vagy nemi beállítottság alapján tesz különbséget.
A törvényes szabályozásokon túlmenõen számos autógyár kinyilvánította, hogy szándékukban áll a
legjobb gyakorlatok alkalmazása és elõmozdítása, a faji és nemi megkülönböztetés, az idegen168

gyûlölet, általában véve a különbözõségekkel szembeni intolerancia elleni küzdelem, valamint a
magánélet tiszteletben tartásának biztosítása.
A korrupcióellenes harc és az érdekkonfliktusok megelõzése
A társadalmi felelõsségvállalás egyik szemléletes tartalmi eleme, hogy az autógyárak zöme nyíltan
kinyilvánította, hogy kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy szembeszállnak a korrupció minden
formájával. Arra is nagyobb fókuszt helyeznek a jövõben, hogy alkalmazottaikat fogékonnyá
tegyék e probléma iránt a különbözõ kommunikációs és képzési eszközök révén. A dolgozóknak
kerülniük kell minden konfliktushelyzetet a vállalat érdekei és saját vagy rokonaik érdekei között,
az egyes gyárak etikai kódexében elõírtaknak megfelelõen.
Ebbõl következõen a munkavállalók nem szerezhetnek érdekeltséget valamely beszállító vagy
ügyfél vállalkozásában, kivéve azon eseteket, amikor ez tõzsdén jegyzett értékpapírok megvásárlása
útján, egy bizonyos portfolió keretében, illetve a kiváltságos információk használatát tiltó szabályok
tiszteletben tartásával valósul meg.
Kötelezettségvállalás a humán erõforrások területén
E belsõ CSR kategóriájú felelõsségvállalás egyik fõ eleme a sokféleségen és esélyegyenlõségen
alapuló munkaerõ-felvétel.
Az autógyárak többsége nyíltan kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a munkaerõ-felvétel
folyamatának egyetlen szakasza sem lehet megkülönböztetõ jellegû. A különbözõ jellegzetességek
integrálása a komplementaritás, a társadalmi egyensúly és a gazdasági hatékonyság forrása.
Ebben a vonatkozásban olyan eljárások és eszközök alkalmazására kerül sor, amelyek célja
mindenféle megkülönböztetés kiküszöbölése, valamint az esélyegyenlõség elõmozdítása.
Nagyon fontos az autóipari szektorban a munkavállalók képzésének a kérdése. A gyárak
kötelezettséget vállalnak a folyamatos képzéshez szükséges adottságok kialakítására és fejlesztésére
nézve. Az autógyártók egyes gyárai és telephelyei ügyelnek arra, hogy valamennyi alkalmazottjuk
megkülönböztetés nélkül részt vehessen minden képzési programban, különös tekintettel a
szakképzettségük javítását célzó programokra, hogy jobban elsajátítsák az új technológiákat,
eljárásokat és munkafolyamatokat. A különbözõ képzéseken való részvételnek a szakmai mellett
persze számos szociális jellegû hatása is van: elõsegíti az alkalmazottak közötti egyenlõség
javítását, nemüktõl, származásuktól, alapképzésüktõl, egészségi állapotuktól, munkakörülményeiktõl vagy munkaidejüktõl függetlenül.
A humán terület másik fontos eleme a képzés mellett a dolgozók szakmai fejlõdésének
elõmozdítása. Az autógyárak már régóta felismerték, hogy a szakmai fejlõdés lehetõségével
elkötelezetté tudják tenni a munkavállalókat a vállalat iránt. Ennek szellemében kötelezettséget
vállalnak az esélyegyenlõség biztosításában az alkalmazottak szakmai fejlõdésének és
mobilitásának terén. A személyzet-értékelés módszerei megfelelnek a tárgyilagosság és az
átláthatóság követelményeinek, valamint olyan eljárásokat és mutatókat dolgoznak ki az egyes
autógyárak humán szakemberei, amelyek segítségével figyelemmel lehet követni az egyenlõ
bánásmód tiszteletben tartását. Számos autógyár még ezen is túllép: valamennyi alkalmazottjukat
bátorítják arra, hogy szakmai fejlõdésüket saját maguk irányítsák.
Nagyon fontos a munkavállalók informálása az õket érintõ ügyekben. Ennek megfelelõen a
nemzetközi autóiparban bevett szokás, hogy a gyárak az alkalmazottaikat rendszeresen informálják
a vállalat elõmenetelérõl, valamint azokkal a tényezõkkel kapcsolatban, amelyek közvetlen vagy
közvetett módon befolyásolhatják munka- és foglalkoztatási körülményeiket, nevezetesen az
alkalmazottak helyi képviseleti szervei és a szakszervezetek közremûködése által.
Már régóta gyakorlat a szektorban, hogy a cégek támogatják az alkalmazottak részvételét és
kezdeményezéseik figyelembe vételét. A legtöbb
gyárban
„ötletládák”
vannak
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kihelyezve, amelyekbe névvel vagy anélkül beledobott papíron a dolgozók elmondhatják ötleteiket,
problémáikat. Mindez elõsegíti az összetartást a munkavállalók és a cégmenedzsment között, hiszen
a dolgozók jogosan gondolják azt, hogy õket is bevonják bizonyos mértékben a döntéshozatali
folyamatba.
Egyik igen eklatáns eleme a társadalmi felelõsségvállalásnak a bérek és juttatások kérdése. Az
autógyárak törekszenek arra, hogy következetes javadalmazást alkalmazzanak, a piaci
gyakorlatoknak megfelelõen, az értékképzési láncolat valamennyi elemében (gyártás, logisztika,
értékesítés, vevõszolgálat) és kötelezettséget vállalnak arra nézve is, hogy a díjazások mértéke
megfeleljen a nemzeti törvényhozás vagy a kollektív egyezmények által meghatározott szintnek.
Különösen fontos, fõként akkor, amikor oly sokat beszélünk a nõk és férfiak javadalmazásáról,
hogy az autógyárak elismerik az egyenlõ javadalmazás alapelvét férfiak és nõk között, egyenlõ
értékû és teljesítményû munka esetén. Az egyes autógyárak által kidolgozott javadalmazási
politikának célja biztosítani a javadalmazást meghatározó szabályok tárgyilagosságát,
méltányosságát és átláthatóságát. Mindezen szabályozásokon kívül annak érdekében, hogy az
alkalmazottak is profitáljanak a cég eredményességébõl, minden egyes munkavállaló élvezi a
vállalat teljesítményéhez kapcsolódó érdekeltségi rendszer juttatásait.
A társadalmi felelõsségvállalás egyik igen szimpatikus eleme, miszerint a legtöbb autógyár globális
szellemben jár el a munkavállalók szociális védelme területén. Számos autógyár minden olyan
országban alkalmazza az elhalálozás, rokkantság és munkaképtelenség kockázatára vonatkozó
segélybiztosítást, ahol telephellyel, vagy valamilyen érdekeltséggel rendelkezik.
Talán az egyik legfontosabb felelõsségvállalás az autógyártók részérõl a munkavállalók megfelelõ
munkakörülményeinek biztosítása tágabb értelemben, amelynek számos eleme van. Itt van például
a munkaidõ kérdése Az autógyárak kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy a munkaidõ mindig
egyenlõ vagy kisebb legyen, mint az adott ország nemzeti törvényhozása vagy kollektív
egyezményei által meghatározott munkaidõ. Ezenkívül kötelezik magukat a pihenõidõ és az
idõszakos szabadságok tiszteletben tartására, amelyek legalábbis meg kell feleljenek a nemzeti
törvényhozás vagy a kollektív egyezmények által meghatározott minimális feltételeknek.
Az autóipar piacán tapasztalható hullámzó kereslet és egyéb gazdasági kihívások megkövetelik a
munkaidõ és a munkaszervezés átrendezését, amelyeknek meghatározása és gyakorlatba ültetése a
társadalmi párbeszéd és egyeztetés keretében történik, az egyes országokban érvényben levõ,
megegyezés szerinti gyakorlatnak és szabályozásoknak megfelelõen.
A munkabiztonság magától értetõdõn minden autógyár számára kulcsfontossággal bír. Az egyes
autógyárak kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy különbözõ telephelyeiken a megelõzésen
alapuló, hatékony egészségi és biztonsági politikák érvényesüljenek, olyan konkrét cselekvési
tervek alakjában, amelyekben mindenki - beleértve a szociális partnereket is - saját felelõsségi
szintjének megfelelõen vesz részt. Ezen kívül a gyártók kötelezik magukat a munkahelyek
ergonómiájának fokozatos javítására, valamint arra, hogy minden alkalmazottjuk számára egyéni
képességeiknek megfelelõ munkahelyet keressenek, megkülönböztetés nélkül. Nagyon fontos
továbbá, hogy az autóipari cégek aktív egészségpolitikát folytassanak, elsõsorban a szakmai
tevékenység során jelentkezõ vagy kialakuló betegségek megelõzése érdekében.
A nemzetközi autóipar élen jár olyan tevékenységek támogatásában, hogy az alkalmazottak részére
információs és megelõzõ jellegû tevékenységeket szervezzenek az egészségügyben tevékenykedõk
olyan témákkal kapcsolatban, mint a dohányzás, az alkoholizmus, a kábítószer-függõség, az AIDS.
Nagyon fontos persze, hogy minden kötelezettségvállalás az adott autógyár minden egyes
telephelyén és érdekeltségében ugyanolyan felfogásban és mértékben érvényesülni tudjon. A
szokványos, országos szintû tárgyalásokon
kívül (pl. a fizetés, munkaidõ, munkaszervezés
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stb. kérdésében) mindegyik telephely kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szakszervezetekkel
tárgyalásokat kezdeményezzen olyan intézkedések életbe léptetésérõl, amelyek megfelelnek az
elõbbiekben tárgyalt alapelveknek és kötelezettségvállalásoknak, különös tekintettel azokra,
amelyek a képzés, a szakmai elõmenetel és a munkabiztonság területét érintik.
Egységes közös szociális elvárások a teljes értékképzési láncolat minden tagjánál
Anélkül, hogy átvállalnák a beszállítóik, a különbözõ szolgáltatást végzõk, az értékesítési hálózat
jogi felelõsségét, a legtöbb autógyár kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a saját társadalmi
felelõsségvállalásukról készült anyagokat eljuttatják ezekhez a cégekhez és kérik õket, hogy õk is
alkalmazzák azok szellemiségét. Persze mindez akkor mûködik hatásosan, ha a teljes autóipari
láncolat vallja a CSR-t, mint eszmeiséget és felfogást, így hát a szektor hasonló kötelezettségvállalást vár el beszállítói részérõl, azok saját beszállítóival és alvállalkozóival szemben.
Közbeszerzési eljárások, tenderfelhívások alkalmával az autógyárak kötelezik magukat arra, hogy a
korábban meghatározott emberi jogok tiszteletben tartását döntõ követelménynek tekintik a
tárgyalásokon résztvevõ beszállítók kiválasztásában. Amennyiben a gyárak tudomására jut, hogy
valamely pályázó emberi jogokat sértõ tevékenységet folytat, az büntetést von maga után, amely
végsõ esetben a tárgyalásokból való kizáráshoz is vezethet. Ez mindenképpen igen nemes felfogás,
remélhetõleg a gyakorlatban is egyre inkább teret nyer. Bár félõ, hogy nem minden országban
ismerték még fel ennek fontosságát.
Helyi érdekek figyelembe vétele
A lokális szempontok számos esetben fontos szerepet játszanak az egyre globálissá váló
autóiparban. Ennek jegyében a gyárak egyre markánsabban vállalnak kötelezettséget arra nézve,
hogy elõmozdítják a helyi aktív lakosság foglalkoztatását és képzését, hozzájárulva ezáltal a
gazdasági és társadalmi fejlõdéshez mindenütt, ahol az adott autógyár telephelyekkel rendelkezik.
Mindebbõl az következik, hogy a gyártók minden befogadó országban elõnyben részesítik a helyi
humán erõforrásokat a szabad munkahelyek betöltése alkalmával és a lehetõségekhez mérten
elõsegítik a helyi integrációt. A gyártási tevékenység bõvítése során az autógyárak kötelezik
magukat arra, hogy elõzetesen értesítik errõl az országos szintû hatóságokat és együttmûködnek
velük a helyi érdekek elõnyösebb figyelembe vétele céljából.
A nemzetközi autóipar „bûvös 10”-e a külsõ társadalmi felelõsségvállalásban (külsõ CSR)
Ha összefoglalni szeretnénk, hogy a nemzetközi autóipar mely külsõ területeken vállal társadalmi
felelõsséget, akkor az alábbi „bûvös 10”-esre kell fókuszálnunk. Ezen alkotóelemek nagyjából
lefedik a CSR célterületeit [9]:











Globalizációs hatásokban való részvétel
Természetvédelem (pl. nemzeti parkok)
Környezetvédelem (zaj, károsanyag-emisszió, recycling)
Közlekedési biztonság
Kultúra és történelmi emlékek támogatása
Tehetségek támogatása (ezzel a kutatások gyorsítása)
Különbözõ képzések támogatása és szervezése
Társadalmi szegmensek támogatása
Egészséges életmód népszerûsítése
Dialógusok szervezése (konferenciák, fórumok, párbeszédek, szerzõdések, stb.)
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A fenti felsorolásból is látszik, hogy a nemzetközi autóipar által vallott társadalmi felelõsségvállalás
igen széles skálán mozog. Nincs még egy ilyen szektor a világon, amely ilyen hangsúlyozott
affinitással rendelkezne a globális világ különbözõ szakterületei iránt.
Csakúgy, mint az elõzõ fejezetben tárgyalt belsõ CSR-nál, most is nézzünk meg a fent felsorolt
külsõ CSR tevékenységeknél néhány konkrét esetpéldát.
Munkahelyek biztonsága
A politikai nyitás után számtalan autógyár döntött úgy, hogy telephelyet létesít valamely olcsóbb
költségû országban, így Közép-Kelet-Európában is. A dolgozók természetesen mindig tartanak
attól, hogy saját munkahelyük is megszûnik. A feszültség oldására a cégmenedzsment idõben ellátja
információkkal a munkavállalókat, másrészt például családi napot szervez a cégnél, biztosítva az
összetartozás és szolidaritás érzését az egész családban (3. ábra).

3. ábra: Családi nap a Volkswagennél
Forrás: VW

Természetvédelem
Több autógyár szentel kiemelt figyelmet a természet védelmének. Ennek egyik példája az Audi
kezdeményezése, miszerint védett állatok számára nemzeti parkot létre Németországban. A park
számos olyan állatfajnak biztosít menedéket, amelyeket a teljes kipusztulás fenyeget.
Környezetvédelem
A környezet védelme érdekében tett CSR tevékenység tárháza meglehetõsen széles. Ide tartozik az
autógyáraknak az a törekvése, miszerint a gépkocsi által okozott károsanyag mennyiségét, fõként a
szén-dioxidét jelentõsen csökkentsék. Emellett óriási összegeket költ a szektor megújuló
energiaforrásokkal kapcsolatos kutatásokba. Itt nem csak az etanolt, a biodízelt és társaikat kell
megemlíteni, hanem olyan jövõbemutató technológiákat és innovációkat, mint például a
hidrogénnel mûködõ üzemanyagcella, amely károsanyag-emisszióként csupán vízgõzt bocsát ki,
nem szennyezve többé a környezetet.
Emellett persze a zajcsökkentést, a roncsautók, a használt abroncsok és akkumulátorok „recycling”ját is meg kell említeni.
E területre minden autógyár nagymértékben fókuszál. A 4. ábra a Toyota példáját mutatja be,
amely szerint a gépkocsihoz tartozó minden papír (kezelési utasítás, dossziék, tokok, stb.)
újrahasznosított és lebontható klórmentes papírból készült.
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4. ábra: „Green Pack” - Toyota
Forrás: Toyota

Közlekedési biztonság
Sajnos a közlekedési balesetek száma igen magas szerte a világon. Számtalan módon és eszközzel
küzdenek az érintett hatóságok és autóipari vállalkozások azon, hogy e balesetek száma jelentõs
mértékben csökkenjen.
Egy nagyon szép CSR tevékenység egyes autógyárak részérõl, hogy közlekedési (KRESZ) parkokat
hoznak létre gyerekek számára, hogy minél kisebb korban megtanulják a helyes közlekedési
szabályokat (5. ábra). Nemcsak a parkok létrehozásában tevékenyek a gyárak, hanem azok
üzemeltetését is finanszírozzák

5. ábra: Közlekedési park gyerekeknek
Forrás: VW

Az egészséges életmód támogatása
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6. ábra: Dohányzás elleni kampány
Forrás: Seat

Az egészséges életmód támogatására is irányul számtalan CSR kezdeményezés. Sok példát lehet
említeni, de nézzük meg például a Seat CSR akcióját. A statisztikák szerint Spanyolországban a
lakosság egyharmada, 12 millió ember dohányzik. Évente 19 ezer ember hal meg tüdõrákban. A
Seat dohányzás elleni kampányt szervez és finanszíroz, hogy a halálozási mutatók kedvezõbbé
váljanak [5] (6. ábra).
Egy másik, BMW-s példa az Aids ellen próbál küzdeni azzal, hogy dél-afrikai gyárában ingyenes
óvszerautomatákat helyez ki [8] (7. ábra).

7. ábra: Aids elleni kampány
Forrás: BMW

Kultúra és történelmi emlékek támogatása
A kultúrának és a történelmi emlékek támogatásának már hagyománya van a nemzetközi
autóiparban. Természetesen fõként a kulturális rendezvények azok, amelyekrõl igen gyakran hallhat
a nagyközönség. Azonban számos egyéb ilyen jellegû projektet indítanak el a gyárak.
Igen szemléletes példa erre a Volkswagen, amely 1987 óta szervezi meg és finanszírozza azt a
közös találkozót, amely keretében kéthetente 90 német diák dolgozik közösen lengyel diákokkal
Ausschwitzban az emlékhely fenntartási munkálataiban [5] (8. ábra). Nemes gesztus ez a németlengyel megbarátkozásra nézve.
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8. ábra: Közös német-lengyel diákmunka Ausschwitzban
Forrás: VW

Különbözõ képzések szervezése és támogatása
Egy igen nemes CSR projekt volt a Volkswagen részérõl, hogy Dél-Afrikában régi tengeri
konténerekbõl iskolatermeket rendeztek be, hogy a helyi szegény gyerekek is iskolába tudjanak
járni. Mindezen jótéteményhez még könyvadományok és ösztöndíjak is társulnak [5] (9. ábra).

9. ábra: Új iskola Dél-Afrikában
Forrás: VW

A

Volkswagen

egy
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fontos

CSR
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tevékenysége Dél-Afrikában, hogy Eastern Cap

tartományban, ahol 40%-os a munkanélküliség vállalja azt, hogy az utcáról bekerült embereket saját
képzési centrumában betanítja ez egyes munkafázisok elsajátításába (10. ábra).

10. ábra: Új munkavállalók képzése Dél-Afrikában
Forrás: VW

Egyes társadalmi szegmensek segítése
Nagyon fontos társadalmi szerepvállalás a Daimler részérõl, hogy Brazíliában ivókutakat létesít a
helyi szegény lakosság részére, akik egyébként nagyon fáradtságos munkával jutnának különben e
létfenntartáshoz elkerülhetetlenül szükséges forráshoz [9] (11. ábra).

11. ábra: Új ivókút átadása Brazíliában
Forrás: Daimler

Tehetségek támogatása
Számos autógyár (pl. Renault, Peugeot, Opel, stb.) él azzal a CSR eszközzel, miszerint tehetséges
embereket támogat különbözõ területeken, így például ifjú tudósokat, zenészeket, sportolókat.
A tehetségek támogatására a CSR-on belül már külön programot indított számos autógyár [2].
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Dialógusok szervezése
Az autóipari cégek igen fontosnak tartják azt, hogy a CSR különbözõ elemeit és eszköztárát
bemutassák egyrészt egymásnak, másrészt megismertessék azon vállalatokkal, amelyek
szemléletében a CSR eddig még nem kapott kellõen hangsúlyos szerepet [9].
Ennek céljából a gyárak különbözõ konferenciákat, fórumokat, szimpóziumokat szerveznek,
amelyen az aktivitás örömteli módon egyre nagyobb.
A fenti példák nagyon jól tükrözik azt, hogy a nemzetközi autóiparban a vállalati társadalmi
felelõsségvállalás igen sokrétû, számtalan területen érhetõ tetten, így igen magas színvonalon
mûködik. Természetesen tennivaló még van bõven, de az irány mindenképpen jónak mondható.
Befejezés
E publikáció a vállalatok társadalmi felelõsségvállalását próbálta bemutatni a nemzetközi
autóiparban - a teljesség igénye nélkül.
Mindenképpen elmondható, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) standardjainak, az
ENSZ emberi jogok egyezménynek, az OECD nemzetközi cégekre vonatkozó irányelveinek és
hasonló magatartási kódexek betartása a szektorban - néhány sajnálatos negatív példától eltekintve nem kérdésesek. E standardok az autóipar számára a felelõsségteljes üzleti mûködés szükséges, de
nem kielégítõ keretét adják. A szektor már régen túllépett mindezen és a gyárak egyre nagyobb
mértékben dolgozzák ki a saját igen széles körû CSR tevékenységi körüket.
Az alábbi trendek jellemzõk a CSR tekintetében a nemzetközi autóiparban:
• szerteágazó, széles sprektumon mozgó CSR tevékenységek
• egyre növekvõ CSR büdzsék az egyes gyártóknál
• vállalati szintû CSR politikák kialakítása
• a stratégiai gondolkodás erõsödése a CSR fontosságát illetõen
A fenti jellemzõ tendenciák alapján mindenképpen elmondható az a jó hír, hogy a CSR egyre
inkább beépül az autógyárak tudatába, követendõ példát mutatva más szektorok és minden
fogékony ember számára, hiszen a vállalati fejlõdéshez a 21. században már e szellemiség hitvallása
is hozzátartozik.
Amiel szavai méltó módon tükrözik mindezt [9]:
„Aki nem fejlõdik – megáll;
Aki megáll – lemarad;
Aki lemarad – elpusztul;
A változatlan állapot a pusztulás félelmetes elõjele!”
H.F. Amiel (1821-1881)
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IRODAI ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM, A FELELÕS ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉG
MÉRÉSÉNEK LEHETÕSÉGE
DR. SZIGETI CECÍLIA
egyetemi adjunktus
ZISKÁNÉ KICZENKO KATALIN
egyetemi tanársegéd
A CSR-nek a környezettudatosság csak az egyik -de talán a legjobban bemutatható- dimenziója. A
vállalkozások akkor jelenthetik a fenntarthatóság alapját, ha környezettudatos viselkedésük a
jelenben is megtérülhet. A Föld és az emberiség számára hasznos megoldások hozhatnak profitot,
nyithatnak meg új piacokat a vállalkozásoknak, a jó megoldásokkal mindenki nyerhet. Annak
bizonyítására jött létre A KÖVET „Ablakon bedobott pénz” programja 2002-ben, hogy a
környezetvédelemre fordított összeg nem „ablakon kidobott pénz”, hanem legtöbb esetben rövid
idõn belül megtérül és gazdasági haszonhoz, versenyelõnyhöz juttathatja a környezettudatos
szervezeteket. Ennek alátámasztására olyan megvalósult innovatív intézkedéseket kutattak fel, amik
egyszerre hoztak környezeti javulást és pénzügyi megtakarítást is. Hat év alatt 56 szervezet 262
beruházását, vagy beruházást nem igénylõ fejlesztését gyûjtötték össze, amik összesen 14,7 milliárd
forint megtakarítást hoztak.51
Az egyes tevékenységek gazdasági haszna jól mérhetõ, környezetre gyakorolt hatása azonban
nehezen számszerûsíthetõ. Ennek a problémának a megoldására hozta létre két kanadai tudós,
William E. Rees és Mathis Wackernagel a ma egyre elterjedtebbé váló „ökológiai lábnyom”
(Ecological Footprint) mutatót. Az ökológiai lábnyom elemzése olyan számítási eszköz, amely
lehetõvé teszi, hogy felbecsüljük egy meghatározott emberi népesség, vagy gazdaság erõforrásfogyasztási és hulladékfeldolgozási szükségleteit termékeny földterületben mérve (WackernagelRees, 2001). A mutató népszerûségét bizonyítja, hogy 2005-ben a Global Footprint Network
(Globális Lábnyom-hálózat) által kezdeményezett „Ten in Ten” kampány keretében 10 ország
vállalta, hogy 2015-re az ökológia lábnyomot olyan általánosan használt jelzõszámként fogja
alkalmazni, mint amilyen a gazdasági tevékenység eredményének mérésében a GDP. A cél az, hogy
minden ország csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez.52 Magyarországon a Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégia megvalósításának eszközei között, az eddig alkalmazott gazdasági
ösztönzõk mellett megjelenik az ökológiai lábnyom indikátor, mint önkéntes eszköz. Az ökológiai
lábnyom, mint komplex mutató sok hibalehetõséget rejt magában. 2003 óta egy tekintélyes tudós és
tudománypolitikus tanácsadó testület (Global Footprint Network Advisory Council) foglalkozik e
mutatóval és több országban (Svájc, Német- és Finnország) a lábnyom már hivatalosan elfogadott
fenntarthatósági mutató. Az országok és az emberiség mutatóit a hivatalos statisztikákra alapozzák.
Ezekbõl gyûjtik ki az exporttal és importtal módosított felhasználást és a megtermelt hulladékok
(köztük a legjelentõsebb szén-dioxid-kibocsátás) adatait. Mindezek területigényét a pillanatnyi
átlagos technológia és az ökológiai rendszerek mûködésének mai ismerete alapján határozzák meg,
majd kiegészítik a beépített területek nagyságával (Vida 2007).
A mutató kiszámítható földrészekre, országokra, régiókra, városokra, egyes emberekre, sõt
vállalkozásokra vagy termékekre is, vagyis ahogy láttuk mikro- és makroszintû mutatóként is
számolható. Alkalmas arra, hogy segítségével a vállalkozás környezetvédelmi tevékenységének
pénzügyi megtérülése mellett, az erõforrás igény változását is bemutassuk. A mutató közismertsége
és folyamatos terjedése miatt kiváló eszköz arra, hogy a vállalkozás CSR tevékenységének
környezetvédelemmel összefüggõ elemeit közvetítse az érintettek számára.

51 http://www.ablakonbedobottpenz.hu/
52 http://www.footprintnetwork.org/newsletters/footprint_network_1-8-0.html
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Az ökológiai lábnyom (ÖL) a világ ökológiai rendszereire ható emberi nyomás óvatos becslése. A
koncepció azon az elképzelésen alapul, hogy az anyag- vagy energiafogyasztás minden tételénél
szükség van bizonyos mennyiségû földterületre, az erõforrás igény biztosítására és a hulladék
elnyelésére.
A számítás menete a következõ:53
1. Meg kell határozni a népességet, amelynek az ökológiai lábnyomát ki akarjuk számolni.
2. Statisztikai adatokból megbecsüljük a népesség átlagfogyasztását (öt fõbb osztályt veszünk
figyelembe, amelyeket az 1. táblázat bal oldali oszlopa tartalmazza. Finomabb elemzéshez
ezek az osztályok tovább bonthatók.)
3. A kapott eredményt korrigáljuk a kereskedelemmel: termelés+import-export.
4. Meghatározzuk a termék elõállításához szükséges földterület nagyságát földhasználati
kategóriánként (1. táblázat elsõ sora). A-tól F-ig az egyes oszlopok bizonyos típusú
földhasználatot jelölnek a következõk szerint:
A. fosszilis energia- föld egyenérték, 1ha/100 gigajoule arányt használva (erdõk
átlagosan 1,8 t szén-dioxid megkötésére képesek évente, ez a mennyiség
kb100gigajoule fosszilis energiahordozó elégetésébõl származik),
B. beépített föld mennyisége,
C. zöldség-, gyümölcstermesztésre használt területek,
D. egyéb termõföld,
E. tej- és gyapjútermelésre használt legelõ,
F. erdei termékekre jutó földterület.
5. A különbözõ minõségû fölterületek miatt a területet átváltjuk a világátlag termelékenységû
területegységbe, globális hektárba.
6. A kapott eredményt osztjuk a népesség számával. Az ÖL jellemzõ mértékegysége: globális
ha/fõ.
1. táblázat: Fogyasztás- felhasználás mátrix
A
B
C
Energia
Leromlott Kert

Élelmiszer
Lakás
Közlekedés
Fogyasztási
javak
Szolgáltatások
Összes

D
Termõföld

E
Legelõ

F
Erdõ

összes

Forrás: Wackernagel- Rees (2001)

Global Footprint Network évente 4000 adat segítségével határozza meg az elõbbiekben bemutatott
módszer szerint 150 ország ökológiai lábnyomát (az adatok 1961-ig visszamenõleg rendelkezésre
állnak).
Az egyes országok ökológiai lábnyomát a 2. táblázat (1.) oszlopa tartalmazza, a (2.) oszlopban a
rendelkezésre álló terület található. A két érték különbsége: (2.)-(1.) ha pozitív, akkor az ország a
rendelkezésére álló erõforrásoknál kevesebbet fogyaszt, ha negatív, akkor többet. A 2. táblázat
kerekített adatai alapján látható, hogy a világon több mint 20%-kal több erõforrást fogyasztunk,
mint amennyi a rendelkezésre áll. A túlhasználat miatt a természeti egyensúly több ponton
megbomlik (pl. a fosszilis energiahordozók nagyarányú égetése miatt, megnõ a légköri szén-dioxid
mennyisége, ami a klímaváltozás egyik oka lehet). A táblázat dõlt betûvel jelzett sorai néhány
kiemelkedõen nagy abszolút értékû pozitív vagy negatív egyenleggel rendelkezõ ország adatát
A módszer leírása részletesen megtalálható Wackernagel M.-Rees W.(2001): Ökológiai lábnyomunk címû könyvében
(Föld Napja Alapítvány)
53
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tartalmazzák. Az ökológiai lábnyom abszolút nagyságát tekintve is az Egyesült Arab Emírségek
lakója a csúcstartó, a legkisebb lábnyom Afganisztánban van, mindössze 0,1 globális ha/fõ.
Afrikában is számos ország ökológiai lábnyoma 1 globális ha/ fõ alatt marad.
2. táblázat: Ökológiai lábnyomok 2003-ban

Terület

Világ
EU25
Gabon
Bolívia
Új- Zéland
Mongólia
Finnország
Lettország
Magyarország
Egyesült Királyság
Belgium és Luxemburg
Kuvait
Egyesült Arab Emírségek

Forrás: www.footprintnetwork.org

(1) teljes
ökológiai
lábnyom
globális
ha/fõ
2,2
4,8
1,4
1,3
5,9
3,1
7,6
2,6
3,5
5,6
5,6
7,3
11,9

(2) meglevõ
ökológiai
kapacitás globális
ha/fõ
1,8
2,2
19,2
15
14,9
11,8
12
6,6
2
1,6
1,2
0,3
0,8

(2)-(1)
egyenleg
globális
ha/fõ
-0,4
-2,6
17,8
13,7
9
8,7
4,4
4
-1,5
-4
-4,4
-7
-11,1

Az EU(25) tagállamok átlagos lakója több mint kétszer annyi erõforrást használ fel, mint amennyi
rendelkezésére áll. Ha a világon mindenki így élne, az emberiség eltartásához két Föld se lenne
elegendõ. Ha az átlag belga életmódját szeretné mindenki élni, akkor ehhez közel öt Földre lenne
szükség. Magyarországon is másfélszer nagyobb a fogyasztás, mint a rendelkezésre álló terület, így
a korlátok nélküli gazdasági növekedést nem célszerû gazdasági célként megfogalmazni.
A WWF (World Wide Found- Természetvédelmi Világalap) által kiadott Living Planet Report
2006 (Élõ bolygó jelentés) bemutatja az ökológiai lábnyom legfontosabb összetevõit, az adott
kategória elõállítása miatt elfoglalt földterület nagyságát (1.ábra):
 beépített terület (built-up land),
 nukleáris energia (nuclear energy),
 fosszilis tüzelõanyagokból származó szén-dioxid kibocsátás (CO2 from fossil fuels)
 halászati termékek (fishing ground),
 erdõgazdaság (forest),
 legelõterület (grazing land),
 szántóterület (cropland).
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1. ábra: Ökológiai lábnyom összetevõi

Forrás: Living Planet Report 2006.

Az 1. ábra alapján látható, hogy az elmúlt évek során az ökológiai lábnyom összetevõi közül a
fosszilis energiahordozók felhasználása során keletkezõ szén-dioxid kibocsátás miatt igénybevett
terület nagysága növekedett a legnagyobb mértékben és ez az összetevõ az ökológiai lábnyomnak
mintegy 50%-át jelenti.
Elektronikus kalkulátorok
Az országos, vagy regionális értékek mellett ez egyéni lábnyom is kiszámítható. A számítás menete
elvileg nagyon egyszerû, csak számológépre és statisztikai kiadványokra van szükség és különösebb
elõképzettség nélkül meghatározható az egyéni ökológiai lábnyom. De a számítás nagy
adatigénnyel jár és rendkívül munkaigényes, a kapott eredmény pedig meglehetõsen pontatlan ezért
leegyszerûsítésére elterjedtek az elektronikus kalkulátorok, amelyek általában pontosságukat
tekintve nem is lépnek túl azon, amire vállalkoznak, vagyis a szemléletformáláson.
A legismertebb kalkulátorok a következõk:
1. az egyéni lábnyom számítására alkalmas, egyszerû magyar nyelvû kalkulátor található a
KÖVET
(Környezettudatos
Vállalatirányítási
Egyesület)
honlapján
http://tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom.html kitöltéshez szükséges idõ kb. 15 perc,
2. egyéni ÖL számításra alkalmas pontosabb kalkulátor angol nyelven elérhetõ a WWF hálózat
honlapján, http://footprint.wwf.org.uk/ kitöltéséhez szükséges idõ kb. 15 perc. A kalkulátor jól
áttekinthetõ felépítésû, könnyen értelmezhetõ. A következõ négy nagy kérdéskörben tesz fel
kérdéseket:
 élelmiszerfogyasztás (pl. húsfogyasztás gyakorisága),
 közlekedés (pl. autóval, vonattal, busszal átlagosan megtett távolság),
 lakás (pl. fûtési mód, átlagos hõmérséklet),
 berendezési tárgyak (pl. az elmúlt évben vásárolt mûszaki cikkek).
A kalkulátor a kapott eredményt összehasonlítja a Föld biológiai kapacitásával, meghatározza a
karbon lábnyomot és a regisztrált felhasználónak személyes tanácsokat ad, hogyan csökkenthetné a
lábnyomát. Problémát jelent, hogy nem a magyar biológiai kapacitáshoz és átlagos lábnyomhoz
hasonlítja az egyéni értéket.
Az említetteken kívül számos alkalmazás létezik, amely az egyéni ökológiai lábnyom becslésére
alkalmas. A legismertebb a pillanatnyilag fejlesztés alatt álló „Ecological Footprint Quiz”
http://www.earthday.net/footprint/ Az Earthday Network (Föld Napja Hálózat) kalkulátora, amely
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az országok közötti különbségek kezelésére is alkalmas.
A korábban említett Footprint Network (Globális Lábnyom-hálózat) rendkívül látványos,
szórakoztató
kalkulátora
http://www.footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=calculator
Ausztráliára és Nagy- Britanniára vonatkozó adatokkal már elérhetõ.
A kalkulátorok közül vannak olyanok, amelyek csak az ökológiai lábnyom egyik összetevõjét, a
szén-dioxid kibocsátást mérik, ezeket karbon kalkulátoroknak nevezzük. Az 1. ábrán bemutatott
tendencia miatt jelentõségük kiemelkedõen nagy.
Terjedésüket és népszerûségüket jól mutatja, hogy az „An Inconvenient Truth” magyarul a
Kellemetlen igazság címen megjelent környezetvédelmi kultuszfilmhez kapcsolódóan is készítettek
speciálisan amerikaiak számára egy a film arculati elemeit használó karbon lábnyom kalkulátort
http://www.climatecrisis.net/takeaction/carboncalculator/#
amely
közvetlenül
megoldási
lehetõséget is kínál a szén-dioxid kibocsátónak, környezeti terhelésének csökkentésére a „carbon
offset” vagyis a kibocsátás ellentételezése segítségével.
Az Empowerment Institute háztartási „Low Carbon Diet” kalkulátora
http://www.empowermentinstitute.net/lcd/index.html a szójátékra utalóan fogyókúrának fogja fel a
szén-dioxid kibocsátás csökkentést. Elõnye a kalkulátornak, hogy a kibocsátásnagyság alapján 10
csoportba sorolja a háztartásokat és a kalkuláció végén elérendõ célokat lehet megfogalmazni, ami
ha elég jelentõs, akkor kedvezõbb osztályba kerülhet a kitöltõ. A kérdések tartalmi okok miatt is
nehezen adaptálhatóak a magyar valóságra – ilyen számunkra idegen elem például a háztartás
harmadik autójának fogyasztása- de technikai nehézséggel is szembesülünk, mert a kalkulátor
angolszász mértékegységben (pl. gallonban, mérföldben) kéri az adatokat.
Speciális alkalmazások
Wackernagel M.- Rees W. Ökológiai lábnyomunk címû könyvében az ÖL számításának több
speciális alkalmazását írja le. Bemutatják a hidak, a földi „paradicsomok”, az ingázás, vagy az
újság, mint termék ökológiai lábnyomának kiszámítási módját.
Az elektronikus kalkulátorok között is kialakítottak speciális eszközöket, ilyen például az EPA
(Environment Protection Authority) irodai ökológiai lábnyom kalkulátora, amelynek segítségével az
ausztráliai irodák által okozott környezeti terhelés számítható.
http://www.epa.vic.gov.au/ecologicalfootprint/calculators/office/orgDetails.asp
A kalkulátor által figyelembe vett fõbb kategóriák a következõk:
 épületek (alapterülete, konstrukciója)
 víz és energiafogyasztás,
 étkezés (reprezentációs célú italfogyasztás is),
 utazás- különválasztva a rendszeres munkába járást és az eseti üzleti utakat,
 irodai eszközök fogyasztása,
 újrahasznosítás mértéke.
Az eredményt a kalkulátor kitöltése után egy táblázatban kapjuk, amelynek bontása megegyezik az
elsõ táblázat felépítésével. Bár a kalkulátor jól áttekinthetõ és részletes eredményt ad, Ausztrálián
kívüli alkalmazása csak tájékoztató jellegû lehet.
A The Green Office (Zöld Iroda) honlapján http://www.thegreenoffice.com is található egy
ingyenes irodai ÖL kalkulátor, amelynek segítségével az iroda ökológiai (karbon) lábnyoma
számítható ki. Minden tételhez bemutatnak egy-egy érdekes statisztikai adatot:
 egy repülõút Los Angeles és New York között annyi szennyezõanyag kibocsátásért
felelõs, amennyit egy átlagos autós 2 hónap alatt okoz;
 egy átlagos amerikai irodai dolgozó 500 kg papír hulladékot termel 1 év alatt, ha
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újrahasznosított papírt használna, ezzel évente 17 fa megmenthetõ lenne,
az Egyesült Államokban az épületek felelõsek a teljes energiafogyasztás 36%-áért, a
keletkezõ hulladék és üvegházhatású gázok 30%-áért.

A kalkulátor felépítését az alábbiakban mutatjuk be:54
1. közlekedés naponta,
a. összes alkalmazottra (munkába- egy út távolsága) városi tömegközlekedés, autó,
vonat;
b. havonta repülõvel megtett távolság;
2. iroda (alapterülete, kora, irodához tartozó parkolóterület);
3. energiafogyasztás;
4. egy hónap alatt keletkezõ hulladék tömege és az ebbõl újrahasznosításra kerülõk aránya
(papír, alumínium egyéb fém, üveg, mûanyag);
5. vízfogyasztás az irodában egy hónap alatt;
6. papír és irodai eszközök mennyisége
a. forgóeszközök (A4 lapok, CD- k egy hónap alatt elhasznált mennyisége,), és ebbõl
az újrahasznosított papír aránya;
b. Mûszaki berendezések száma (számítógépek, laptopok, telefonok száma);
7. bútorok tömege;
8. egy hónap alatt elhasznált tisztítószer, szappan együttes mennyisége;
9. háztartási eszközök száma az irodában (tûzhely, mikro, hûtõszekrény stb.);
10. takarító cégnek kifizetett összeg havonta,
11. szállodai éjszakák száma.
Az irodai ÖL kalkulátor elektronikus kitöltésekor néhány problémával találkozunk, amelyek
alapvetõen két csoportba sorolhatóak:
 az adatok megszerzése esetenként hosszadalmas (havonta keletkezõ hulladék mennyisége),
vagy technikai akadályokba ütközik (bútorok tömegének megállapítása);
 a probléma másik forrása a kalkulátor által használt mértékegységekbõl adódik, ugyanis az
input adatokat angolszász mértékegységben kéri (mérföld, láb stb.) és így adja meg az
output értéket is (globális angol holdban).
Mindkét probléma megoldásában segít, hogy a kalkulátorba automatikusan beírható az USA
irodák átlagos fogyasztása.
Az átlag adatokkal kitöltöttük az ÖL kalkulátort, majd az eredetihez képest egy-egy valóban
változtatható tényezõt fenntarthatóbb irányba módosítottunk (3. táblázat).

54

A kalkulátor angol nyelven kitölthetõ a hivatkozott weblapon http://www.thegreenoffice.com
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3. táblázat: Irodai ökológiai lábnyom csökkentése

Kérdés

Mennyi A4-es lapot használ el
egy hónap alatt?
Mekkora az irodában felhasznált
papírból az újrahasznosított
aránya?
Szelektíven gyûjtött
papírhulladék aránya
Havi tea és kávéfogyasztás (nem
bio, vagy fair-trade
kereskedelembõl származó)

Eredeti válasz

Fenntarthatóbb
válasz

Ökológiai
lábnyom
csökkenés
(globális ha/ fõ)
2,91

2 csomag (1000 lap)/
alkalmazott
4,8%

1 csomag (500
lap)/ alkalmazott
100%

42%

100%

1,25

34 csésze/ alkalmazott

0

0,49

2,23

Forrás: http://www.thegreenoffice.com

Az 3. táblázatban található számszerû értékek csak tájékoztató jellegûek, de annak bemutatására
mindenképpen alkalmasak, hogy kis odafigyelés (kétoldalas nyomtatás, szelektív hulladékgyûjtés,
biotermékek vásárlása jelentõs ÖL csökkenést eredményezhet.
Kutatásunk a magyar gazdálkodó szervezetek ökológiai (karbon) lábnyomának meghatározására
irányul. Célunk a magyar vállalatok ügyviteli tevékenységére jellemzõ ökológiai terhelés meghatározása, a
jellemzõ problémás területek feltérképezése. A vállalatok számára saját környezetterhelésük számbavétele
önmagában is szemléletformáló lehet, de pénzügyi elemzéssel egybekötve nagy elõrelépést jelenthet az
„environmental accounting” a környezeti kontrolling irányába.

A fenti módszertan alapján a kutatásunk pilot study szakaszában több mint 400 magyar szervezet
irodájának ökológiai lábnyom adatait gyûjtöttük össze szóbeli megkérdezéssel 2008 elsõ félévében.
Az adatsorok nagy része gazdálkodó szervezettõl származik, termelõ vállalatnál a termelõ
tevékenységre vonatkozó adatokat nem vettük figyelembe, csak az ügyvitelit. Több mint ötven
önkormányzati intézmény (iskola, óvoda, polgármesteri hivatal) is kitöltötte a kérdõívet, de kaptunk
adatsorokat egyházi intézményektõl, civil szervezetektõl. A megkérdezettektõl szokásos illetve SI
mértékegységben kértük az adatokat, amelyet az adatok rögzítése után konvertálunk a szükséges
mértékegységre.

A kérdõív kitöltésekor a kérdezõbiztos rákérdezett, hogy a válaszadó mi alapján végezte el a becsléseket és
milyen adat megszerzése okozott számára problémát. A további vizsgálatok megkönnyítésére
összegyûjtöttük a legnagyobb problémát jelentõ kérdéseket és a tapasztalatok, számlák, prospektusok alapján
közelítõ (átlag) adatok beírásával a kérdõívet kiegészítettük (4. táblázat). Az eredeti angol nyelvû
kalkulátorban található segítõ információk a kalkulátor egészéhez hasonlóan angolszász mértékegységben
meghatározottak és a helyi átlagokat tartalmazzák, amivel a magyarországi kitöltõnek nem nyújtanak érdemi
segítséget. A magyar fordításunk több ponton félreérthetõ volt (például az utazási adatokra vonatkozó
kérdések a kalkulátorban egy útra- vagyis csak „oda” útra vonatkoznak, a válaszadók ezt több esetben úgy
értelmezték mint egy „oda-vissza” út). Kérdõívünk tesztelése és a kérdések pontosítása után így lehetõvé
válik az elektronikus lekérdezés, amivel az idõigény erõsen csökkenthetõ és több vállalatra kiterjedhet a
vizsgálat. Ez azonban csak rövidtávon jelenthet megoldást, hosszú távon egy saját kalkulátor fejlesztésére
van szükség.
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Kérdés

Kitöltési segédlet

irodához tartozó parkoló terület

Parkolóhelyenként kb. 6 m2

elektromos áram havonta (kWh)

1 m2 fûtésére kb. 12 kWh/hó

Papír hulladék egy hónap alatt (kg)
üveg egy hónap alatt (kg)

1 csomag A4 papír kb. 3kg
0,33 l-es palack kb. 275 g

Gáz, vagy más energiahordozó, fogyasztás havonta GJ

1 m2 fûtésére kb.0,1 GJ/hó
1GJ= 3 000Ft (kb)

mûanyag egy hónap alatt (kg)
Mennyi vizet használnak el az irodában egy hónap
alatt? (l)

1l pet palack kb. 24 g
Alkalmazottanként min. 100 l/hó, maximum
2000 l/hó

Milyen tömegûek a fából, farost lemezbõl készült
bútorok? (kg)

1 szék kb. 5- 7 kg
1 íróasztal kb. 30 kg

Egy hónap alatt elhasznált tisztítószer, szappan
együttes mennyisége (l)

kb 0,3 l szappan/fõ
0,5 l takarítószer/ fõ

4. táblázat: kitöltési segédlet

Vizsgálatunkban az ökológiai lábnyom meghatározásán túl választ keresünk arra is, hogy a számítógépek
terjedésével csökken-e a papírfogyasztás, vagy megjelenik-e a papírmentes iroda paradoxana, amely az
elektronikus eszközök és a papír együttes használatával nem csökkenti, hanem növeli a környezetterhelést
(York, 2008). A problémák megismerésével javaslatot tudunk tenni a költségtakarékosabb és felelõsebb
vállalati ügyviteli tevékenység gyakorlatára.
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A téma aktualitása
A föld természetének megóvása – az emberiség egyik legfontosabb feladata. Az ökológiai
probléma aktualitása és hatásai a civilizáció fejlõdésére egyre jobban behatolnak a társadalom
tudatába. A természeti javak rohamos fogyasztása, a visszafordíthatatlan változások a régiók
ökológiai rendszerében rákényszerítik az emberiséget, hogy elgondolkodjon a tudományostechnikai fejlõdés negatív következményein. Laptyev, a híres filozófus írja: „Az emberi elme
felfedezései, melyek a történelmi útvonalakon lépkedõ tudományos-technikai revolúció közben, az
ipari termelés nem látott fellendülésében, a városok és a népesség növekedésében, a mezõgazdaság
intenzitásában jöttek létre, megvilágították az embereknek a földgolyó minden sarkát. Ebben az
élénk világosságban az emberiség számára elõször lettek láthatók különös agyrémek is, mint
például az energetika, nyersanyag, élelmiszer, a vízi, földi, sõt még a levegõszennyezés problémái
is. Ha az emberiség eredményeit az ökoproblémák szempontjából nézzük, akkor lehetetlen nem
észre venni, hogy ezeket az eredményeket még mindig beárnyékolják az óriási morális és materiális
veszteségek, és a tegnapi sikereket megsemmisítik a mai következményeik.” 1
Az ökológiai probléma mindig is létezett, de csak a XX. században lépett túl a helyi civilizációk
és régiók határaiból, majd általános lett, az emberiség egészét érinti. Az ökológiai probléma tehát
globális státust kapott. A Földön élni egyre veszélyesebb, hiszen fogynak a természeti források
(ivóvíz, tiszta levegõ, sugárzás, globális felmelegedés stb.). Ezek a tények az emberiséget
folyamatos gondolkodásra kényszerítik.
Az említett problémák aggasztják mind a gyakorló szakembereket, mind a tudósokat és
kutatókat is, melyek elméleti szinten különbözõ szakmák keretein belül az ökológiai problémák
megoldásainak útjait keresik. A tudósok kitartó kutatásokat végeznek, mivel a mai feltételeken
lehetetlen az egyetemes ökológiai krízis leküzdése hagyományos módszerek segítségével, mert a
globális ökoegyensúly már kezd felborulni.
A tudományos kutatások általában módszerek megtalálására irányulnak, melyek segítségével az
emberek használhatják a természeti forrásokat káros hatások nélkül a környezet számára, de ez csak
annak a feltételével lehetséges, ha a természetvédelem és a források racionális használata az
országok gazdaságának, erkölcsének, etikájának és politikájának elválaszthatatlan része lesz.
A XX. század végén az ökológiai probléma sok különbözõ tudományos ágazat tudósainak
figyelmét keltette fel az egész világon. Ezen a területen tudományos kutatásokat végeznek és
doktori, kandidátusi disszertációkat védenek. A piacgazdasági rendszer útjára lépõ független
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Ukrajnában a környezettudatos magatartás, mind az állami, mind a vállalati döntéshozatalban
elõtérbe került. Ez a tény határozottan igényli, hogy az ukrán állami és magánegyetemeken,
akadémiai kutatóhelyeken az ökológiai tárgyú kutatások elõtérbe kerüljenek, tartósan
megerõsödjenek. A disszertációk számának, és trendjének alakulásával igazolható, hogy Ukrajna, és
az összehasonlítási alapként kezelt Oroszország tudományos kutatásaiban az ökológiai szemlélet
elõtérbe került, amely további jó alapot biztosít majd a környezetért felelõs vállalati döntések
meghozatalához is.
A kutatás nemzetközi kiszélesítéseképpen, a magyar ökológiai tárgyú PhD doktori és akadémiai
dolgozatokat is vizsgálatunk tárgyává tesszük, amelynek eredményeit egy következõ projektben
vitatjuk meg, majd publikáljuk.
A kutatások és publikációk áttekintése
Az ökológiai problematikának Ukrajnában is nagy figyelmet fordítanak. 1991 és 2007 között
Scserbány V. és Chlobosztov J. doktori disszertációt védtek, valamint kandidátusit – Bojko O.,
Bulanovics P., Vidomenko O., Honcsarenko E., Zjatkovszka L., Lávejkina J., Lálájevá V.,
Liszenko N., Licur I., Lucjko V., Mazurok V., Mihájlov A., Nizjkodubová K., Pilipenko O.,
Polovján O., Pidkaminnij I., Szaadzsán I., Sznigová O., Szmirnájá Sz., Hmilj G., Humárová N.,
Csecsely O., Spilyovij V., és Jascsenko B.
Oroszországban az ökológiai kérdések kutatásával doktori disszertációk szintjén
Anopcsenko T., Vasziljeva N., Haranykin M., Zsavoronková N., Ivánkiná O., Ignátyevá I.,
Kirillov Sz., Koszjáková I., Krupinin N., Mekus G., Csertová N., Silová N. foglalkoztak,
kandidátusi szinten – Beszkrovnij D., Besuljá I., Kozmenko Sz., Murujevá E., Nászákina L.,
Nurmuhamedova H. és Szimonov Sz. foglalkoztak.
Ukrajna és Oroszország tudósainak kutatása különbözõ tudományos ágazatokban folytatódtak
és ökológiai, földi, természetvédelmi kérdéseket érintettek.
A kutatásunk célja: az ökológiai problematika elemzése az 1991-2007-ben Ukrajnában és
Oroszországban védett disszertációkban, az ilyen jellegû kutatások fejlõdésének irányának
elemzése.
A kutatáshoz a Zsitomiri Tudományos Számviteli Iskola adatbázisát 2 használtuk. A
következõ kulcsszavak szerint végeztük a keresést: „ökológia”, „föld”, „természeti források”. A
keresés eredményeképpen 45 darab Ukrajnában és Oroszországban védett disszertációt találtunk
1991 és 2007 között.
Az ökológiai problémával való világméretû szembesülés nemzetközi érdeklõdést is ad a
kutatásainknak. Késõbbi kutatásainkban más európai országok ökológiai helyzetét is vizsgálni,
elemezni fogjuk. Különös figyelmet szeretnénk szentelni az ökoirányzatú, természetvédelmi
tudományos kutatásoknak Magyarországon.
Az ökológiai problematika nagy mértekben áthatolja a különbözõ ágazatok tudományos
kutatásait, amely által az eredmények kölcsönösen hasznosulhatnak. A XX. század végén, a XXI.
század elején a természeti környezet iránti érdeklõdés megélénkülése tapasztalható Ukrajnában is,
igazodva a nemzetközi trendekhez. Ezt a tényt támasztja alá a tudományos kutatások fejlõdésének
tendenciája, így 1991 és 2007 között az ökológiai irányzatú disszertációk mennyiségének
növekedése tapasztalható (1.sz.ábra).
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1. sz. ábra. Az ökológiai problematikát érintõ kutatások dinamikája 1991-2007 között Ukrajnában
és Oroszországban
A diagramon látható, hogy 1991-tõl 1997-ig szerény számú PhD kutatás történt, amely a
természetvédelmi problematikával foglalkozott. Mindössze 2 disszertáció hét év alatt. 1992-ben
Moszkvában Besula I. „A vállalkozás természetvédelmi kiadásainak könyvvitele és elemzése” címû
disszertációját védte meg, valamint 1993-ban Lvivben (Lembergben) Mironjuk A. „A föld
gazdasági becslése a régióban és annak használata” címû dolgozatát. Mindkét disszertáció a
közgazdasági tudományok kandidátusi fokozatának megszerzésére irányult. Ez a csekély érdeklõdés
a szakterület iránt a gazdasági rendszerek megreformálásának nehéz gazdasági idõszakával
magyarázható. A kutatásba bevont országok az ökológiai kérdésekre nem fordítottak elég figyelmet
a gazdasági krízis miatt 1997-ig.
1998-tól 2006-ig a tudományos kutatások élénkülése figyelhetõ meg. Ebben az idõszakban
átlagosan 3,2 PhD dolgozat került elbírálásra évente, összesen az idõszak alatt 29 dolgozat. A
kutatásokat a következõ tudósok végezték: Beszkrovnij D., Bojko O., Bulanovics P.,
Vidomenko O., Honcsárenko E., Zjatkovszka L., Kozmenková Sz., Lavejkiná J., Lálájevá V.,
Liszenko N., Licur I., Lucjko V., Mironjuk A., Mihájlov A., Naszakina L., Nizjkodubová K.,
Nurmuhamedová H., Pilipenko O., Polovján O., Pidkaminnij I., Szaadzsán I., Sznigová O.,
Szmirnájá Sz., Hlobisztov J., Csecsely O., Spilyovij V., és Jascsenko B.
2007-ben a tudományos kutatások az ökológia ágazatában a csúcspontjukat élték. 14
disszertáció került védésre (Anopcsenko T., Vasziljevá N., Haranykin M., Zsávoronková N.,
Ivánkiná O., Ignatyévá I., Kirillov Sz., Koszjáková I., Krupinin N., Mazurok V., Mekus H.,
Murujevá E., Csertová N., Silová N.), melyek 31,1%-át alkotják a megvédett összes dolgozatnak, az
elemzett idõszakban. Véleményünk szerint, ez az elõrelépés a jelentékeny nemzetközi figyelem
koncentrálódással is magyarázható, hiszen a nemzetközi ökológiai krízis jelentkezése egyre
ijesztõbb méreteket ölt Kelet-Európában is. A tudományos kutatások ebben az idõszakban arra
irányultak, hogy a környezet megváltozott viszonyaiban felmerülõ társadalom túlélésének és
virágzásának lehetõségével kapcsolatos bonyolult kérdésekre választ adjanak. Pozitív fejlemény,
hogy a kutatások doktori dolgozatok szintjén folytatódtak (2. sz. ábra).
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2. sz. ábra. Ökoirányzatú közgazdasági doktori és kandidátusi disszertációk dinamikája
Elsõ ökoirányzatú doktori disszertációt 2004-ben Szumiban (Ukrajna) Scserbány V. védett
„Ukrajna élelmiszeri biztonságának, kialakulásának és fejlõdésének gazdasági és szociál-ökológiai
alapjai” címmel. Az említett dolgozat kulcsproblémája – az élelmiszerek ökobiztonsága a lakosság
egészségét tekintve, valamint azok minõségének kérdése és a mezõgazdaság ökologizációja. A
dolgozat eredménye, hogy elõször lettek kidolgozva a mezõgazdaság ökologizációjának alapelvei.
A téma kifejtése az élelmiszerbiztonság-probléma megoldására koncentrált. Az értekezés elméletimódszertani alapjai már a társadalom-orientált, jóléti piacgazdaság feltételeihez igazodtak.
Scserbány V. disszertációjának javaslatai az agrárszektort teljesen lefedik.
2005-ben doktori disszertációt védett a közgazdasági doktor fokozat megszerzésére Kijevben
(Ukrajna) Chlobistov J. „Az ökológiai biztonság biztosításának problémái Ukrajna gazdasági
transzformációjának feltételeiben” címmel. A fõbb tudományos problémák, melyek megoldásra
kerültek a dolgozatban: a termelõerõ-fejlõdés globalizációjának és transzformációjának szerepe az
állami ökológiai biztonság stratégiájának kialakulásában a rendkívüli esetek miatt kialakult
ökológiai veszteségek lényege, azok mennyiségi és minõségi értékelése Ukrajna ökobiztonsági
politikájának stratégiai, módszertani és jogi alapjainak sajátosságai. A kutatás eredményei közé
tartoznak az öko-biztonság szerepének és eszközeinek meghatározása, továbbá az elméletimódszertani és tudományos-módszertani alapok definiálása a globalizált és transzformált gazdasági
viszonyokban. Az értekezés felöleli az ökológiai biztonság irányításával kapcsolatos ökogazdasági
problémák megoldásának javaslatát állami, regionális és lokális szinten, és a rendkívüli esetek
következtében kialakult veszteségek értékelését is. A szerzõ javaslatai a természeti források
használatában és természetvédelemben hasznosulhatnak.
A legtöbb disszertáció közgazdasági tudományok doktora fokozat megszerzésére a 2007-es évre
esik, amelyek a 84,6%-át teszik ki az 1991-2007 idõszakban Ukrajnában és az Oroszországban
védett doktori disszertációk számának. Három dolgozat a kilencbõl földi problematikát érint.
Haranykin M.: „Az orosz mezõgazdasági vállalatok földi viszonyai”, Ivánkiná O.: „A termõföldek
bevonásának módszertani alapjai és mechanizmusa a gazdasági körforgásba”, és Kirillov Sz.
dolgozatának címe: „A városi földhasználat ökogazdasági rendszere: irányításának mechanizmusa
és szabályozásának eszközei”. A fõbb problémák, melyek megoldásra kerültek a fent említett
dolgozatokban a 3. sz. ábrában kerülnek összefoglalásra.
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3.sz. ábra. A földdel kapcsolatos PhD dolgozatok problematikája
Hat dolgozat az ökológiai problematikának van szentelve. Felsorolás-szerûen: Koszjákova I.
„Ipari vállalatok termelésének ökobiztonságának biztosítási mechanizmusának módszertani
alapjai”, Anopcsenko T. „Urbanizált területek ökogazdasági kockázatai: koncepciója, okai,
következményei”, Krupinin M. „A gazdasági irányítás folyamatainak ökologizációja intenzíven
használt területeken (az uráli körzet példáján)”, Mekus H. „A régiós fejlõdés ellenálló képességének
ökogazdasági értékelése (kemerovi terület példáján)”, Vásziljevá N. „A régió agrárszektorának
fejlõdésének ellenálló képességének elmélete és metodológiája”, és Silová N. „Ipari hulladékok
racionális felhasználási rendszer elméleti és metodológia kidolgozása a regionális építési komplexus
vállalatain”. A fõbb problémák, amelyek a dolgozatokban szerepeltek, a 4. sz. ábrán láthatóak,
illetve ebben kerültek összefoglalásra.
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4.sz. ábra. Az ökoirányzatú disszertációk problematikája
A kutatók tehát olyan kérdésekkel foglalkoztak, melyek a gyakorlatban merültek fel a gazdaság
és ökológia érdekeinek összhangba hozásával, valamint korlátozott természeti források effektív
használatával kapcsolatosan.
A disszertációvédések földrajzi területi elhelyezkedése az 5. és 6. sz. ábrán látható.

5. sz. ábra. Az ökoirányzatú PhD dolgozatok
csoportosítása Ukrajna városai szerint

6.sz. ábra. Az ökoirányzatú PhD dolgozatok
csoportosítása Oroszország városai szerint

A legtöbb disszertáció a fõvárosokban került védésre szám-szerint 10 darab, és Kijevben. Ez a
mennyiség 38,5%-a az Ukrajnában 1991 és 2007 között védett ökológiai irányzatú dolgozatok
számának (Vidomenko O., Zjatkovszka L., Lavejkiná J., Licur I., Lucjko V., Pidkaminnij I.,
Pilipenko O., Chlobisztov J., Chmilj H., Spilyovij V.)Moszkvában is 10 darab disszertáció került
megvédésre , amely 52,6%-a az Oroszországban 1991 és 2007 között védett ökoirányzatú
dolgozatok számának (Besulya I., Haranykin M., Zsavoronková N., Ivánkiná O., Ihnatjevá I.,
Kozmenková Sz., Mekus H., Naszakiná L., Nurmuchamedová H., Csertová N.). Szumiban és
Odesszában 5 darab (Bojko O., Honcsarenko E., Csecsely O., Scserbány V., Jascsenko B.), illetve 4
darab (Bulanovics P.H., Liszenko N., Szaadzsán I., Chumárová N.) értekezés került elbírálásra, ami
a megfelelõ irányzatú doktori tanácsok elhelyezkedésével magyarázható.
Az ökológiai irányzatú dolgozatok nagyobb része az analizált idõszakban Oroszországban került
védésre – 83,3%, vagyis 9 disszertáció (Anopcsenko T., Vasziljevá N., Haranykin M., Ivánkiná O.,
Kirillov Sz., Koszjáková I., Krupinin N., Mekus H., Silová N.) (7.sz. Ábra, 8.sz. ábra).

7. sz. ábra. Az ökoirányzatú kandidátusi
és doktori dolgozatok csoportosítása
Ukrajna városai szerint

8 .sz. ábra. Az ökoirányzatú kandidátusi
és doktori dolgozatok csoportosítása
Oroszország városai szerint
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Ukrajnában doktori disszertációk Kijevben (Chlobisztov J.) és Szumiban (Scserbán V.) kerültek
bizottság elé, melyek az elsõ ökoproblémákat érintõ tudományos kutatások voltak az országban.
Oroszországban a doktori dolgozatok többsége Moszkvában került védésre (3 dolgozat
(Haranykin M., Ivánkiná O., Mekus H.), amelyek 33,3%-át teszik ki az ebben az idõszakban védett
közgazdasági doktori dolgozatok összegének) és Rosztov-na-Donuban (2 munka (Anopcsenko T.,
Kirillov Sz.), amelyek 22,2%-át alkotják a dolgozatok számának). Véleményünk szerint, a
tudományos kutatások az ökoszférában az említett kérdések aktualitásának élénkülésével
magyarázható Oroszország tudományában és gyakorlatában, amely az ország ipari potenciáljának
gyors növekedésével hozható összefüggésbe.
Az Ukrajnában és Oroszországban megvédett PhD dolgozatok csoportosítása a tudományos
szakképzések szerint a 9.sz. ábrán látható.

9. sz. ábra. Ökoirányzatú disszertációk száma különbözõ szakképzések 3 szerint Ukrajnában és
Oroszországban 1991 és 2007 között
Ukrajnában az ökológiai irányzatú PhD dolgozatok többsége a 08.08.01. számú szakképzési kód
szerint került védésre – 11 dolgozat (Bojko O., Bulánovics P., Honcsárenko E., Lavejkiná J.,
Liszenko N., Licur I., Lucjko V., Szaadzsán I., Chlobistov J., Chumárová N., Jascsenko B.), melyek
44,0%-át alkotják 1991 és 2007 között az országban megvédett dolgozatok számának. Más
szakképzések szerint a helyzet körülbelül egyforma: 08.06.01. és 08.07.02. szakképzési kódok
szerint – 3-3 disszertáció (Nizjkodubová K., Szmirnájá Sz., Spilyovij V., valamint Pilipenko O.,
Scserbán V., Csecsely O.) míg a 08.02.03. és 08.04.01. kódok szerint – 2-2 dolgozat (Polovján O.,
Sznihová O. , valamint Zjátkovská L., Lalajevá V.) továbbá a 01.05.04. és 13.00.04. szakmai
kódok szerint 1-1 dolgozat (Chmilj H., valamint Mazurok V.) került elfogadásra a tudományos
bizottságok által.
Oroszországban az ökoirányzatú PhD dolgozatok 47,6%-a, avagy 10 kutatás a 08.00.05. kódú
szakképzésen belül került elbírálásra (Anopcsenko T., Vasziljevá N., Haranykin M., Ivánkiná O.,
Kirillov Sz., Koszjáková I., Krupinin N., Mekus H., Mironjuk A., Silová N.). Az említett képzés
azonos az ukrán 08.08.01.-es kódszám alatt szereplõvel, amely hasonló tendenciákat támaszt alá az
ökoirányzatú tudományos kutatások terén Ukrajnában és Oroszországban. Ezek a
természethasználat és természetvédelem szférájában a legelterjedtebbek.
A 08.00.12.-es kódú szakképzés programja szerint 6 kandidátusi dolgozat került védésre
Oroszországban (Beszkrovnij D., Besuljá I., Kozmenková Sz., Murujevá E., Naszakiná L.,
Nurmuchamedová H.), melyek 28,6%-a az 1991 és 2007 között védett disszertációk általános
mennyiségnek, valamint 85,7%-a a kandidátusi disszertációk mennyiségének ugyanabban az
idõszakban. Ukrajnában a 08.00.09.-es kódú
szakképzés –
Számvitel,
elemzés
és
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könyvvizsgálat – programja szerint PhD dolgozat nem került elbírálásra az analizált idõszakon
belül. (10.sz. ábra).

10. sz. ábra. Ökoirányzatú doktori és kandidátusi disszertációk száma különbözõ szakképzések
szerint Ukrajnában és Oroszországban 1991 és 2007 között
Ukrajnában két ökoirányzatú doktori dolgozat kapott elfogadó bírálatot a következõ
szakképzéseken belül: 08.07.02. kód szám alá besorolva (Scserbány V.) és 08.08.01.
(Chlobisztov J.) Oroszországban – 9 darab a 08.00.05. kódú szakképzés keretein belül
(Haranykin M., Ivánkiná O., Kirillov Sz., Koszjáková I., Anopcsenko T., Krupinin M., Mekus H.,
Vasziljevá N., Silová N.).
A szakképzések sokfélesége az öko-problémán belül a tudományok integrációját is tanúsítja és a
tudósok összefogását az ökoproblémák megoldásában.
Következtetés, összefoglalás
Az ökológiai kérdések elég széleskörû figyelmet kaptak Ukrajna és Oroszország tudósainak
disszertációiban 1991 és 2007 között. A következõ tendenciák rajzolódtak ki az adott kérdés
kutatása során:
1. Ukrajnában és Oroszországban 1991 és 2007 között az ökoirányzatú kutatások élénkülése
tapasztalható. Így 1991-tõl 1997-ig 2 disszertáció került védésre, 1998-tól 2006-ig 29 dolgozat
míg 2007-ben 14 dolgozat. Az összes PhD dolgozatból (45 disszertáció) 11 a közgazdasági
tudományok doktorának fokozat megszerzésre irányult, míg 29 a gazdasági tudományok
kandidátusa fokozat megszerzésére.
2. A tudományos kutatások fõ irányai és témái az analizált idõszakban: ökológiai problematika
– 10 dolgozat, ebbõl 7 doktori földi kérdések – 3 kutatás, melyekbõl mindhárom doktori
természetvédelmi tevékenység – 1 doktori dolgozat.
3. Az 1991 és 2007 között Ukrajnában és Oroszországban megvédett doktori dolgozatok
számának 84,6 százaléka a 2007-es évre esik. 3 doktori dolgozat a kilencbõl a földi problematikát
érint.
A többi 6 munka ökológiai kérdésekkel foglalkozik. A dolgozatokban megoldott fõ problémák a
gyakorlatban merültek fel, a gazdaság és ökológia érdekeinek harmonizációja, valamint a
korlátozott természeti javak effektív felhasználása kapcsán kerültek elõtérbe.
4. Minden 2007-évi PhD dolgozat a közgazdasági tudományok doktora fokozat megszerzésére
irányult Oroszországban. Az 08.00.05. szakmai terület programja szerint esett át a minõsítésen (a
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természethasználat gazdasága, 9 dolgozat).
5. A dolgozatok többsége a fõvárosokban került védésre, Kijevben – 10 db, vagyis 38,5%-a az
ökoirányzatú 1991 és 2007 között Ukrajnában védett dolgozatok számának Moszkvában 10 db, ez
52,6%-a az ökoirányzatú 1991 és 2007 között Oroszországban védett dolgozatok mennyiségének.
6. A legtöbb ökoirányzatú PhD dolgozat Ukrajnában a 08.08.01.-es kódú szakképzés keretein
belül került elbírálásra, vagyis a természethasználat és környezetvédelem gazdasága szakma terület
alá tartoznak. Ez 11 dolgozatot jelent, melyek 44,0%-át alkotják az összes 1991 és 2007 között az
országban védett dolgozatok számának. Oroszországban az ökodolgozatok 47,6%-a, vagyis 10
dolgozat a 08.00.05. kódú szakképzés szerint került elbírálásra. A szakterületi besorolásuk a
természethasználat gazdasága tárgykörön belül jelölhetõ meg. Ezek az összehasonlító adatok az
ökoirányzatú kutatások hasonlóságára utalnak Ukrajnában és Oroszországban egyaránt.
7. A 08.00.12.-es kódú szakképzés – Számvitel, statisztika – programja szerint Oroszországban
6 kandidátusi disszertáció került védésre, melyek 28,6%-át alkotják az 1991-2007-es idõszakban
védett dolgozatok mennyiségének. Ukrajnában a 08.00.09.-es kódú szakképzés – Számvitel,
elemzés és könyvvizsgálat – programja szerint az elemzett idõszakon belül PhD dolgozat nem
került elbírálásra.
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Megjegyzések:
1. Magyar ökológiai tárgyú tudományos értekezések feldolgozását megkezdtük. A kutatás
eredményeit folyamatosan közzéteszük.
2. Az adatbázis – a kiadványok olyan elektronikus katalógusa, ahol több ország utóbbi két
évszázad számviteli, ellenõrzési kiadványainak adatai vannak rendszerezve, ami a szükséges
információ gyors keresését és feldolgozását biztosítja.
Az adatbázis tartalmazza a számviteli, ellenõrzési, elemzési, pénzügyi, közgazdasági könyvek
(23 ezer könyv) bibliográfiáját ukrán, orosz, lengyel, bolgár és angol nyelven a Szovjetunióban
(854 dolgozat), a FÁK-ban (595 dolgozat) védett PhD dolgozatok adatait kb. 500 doktori tézist.
Az idegennyelvû adatbázis 1318 nyomtatott kiadványt tartalmaz, melyekbõl 637 angol-, 440 –
lengyel-, 75 – bolgár-, 50 – francia-, 84 – német- valamint 32 cseh nyelvû. Ezen kívül, az idegen
nyelvû adatbázis tartalmaz 1000 teljes szövegû angol nyelvû publikációt, 1500 cikk adatait 12252
lengyel nyelvû, 4000 bolgár nyelvû, 2500 cseh nyelvû cikk adatait.
Bõvebb információ a http:www.ztu.edu.ua honlapon található.
3. Ukrajna szakképzéseinek kódjai:
01.05.04. – Rendszerezett elemzés és az optimális megoldások elmélete
08.02.03. – A gazdaság irányításának, tervezésének és szabályozásának szervezése
08.04.01. – Pénzügy, pénzforgás és hitel
08.06.01. – Közgazdaságtan, a vállalatok szervezése és irányítása
08.07.02. – A mezõgazdaság és agrárszektor gazdasága
08.08.01. – A természethasználat és környezetvédelem gazdasága
08.10.01. – A termelõerõk elhelyezkedése és régiógazdaság
13.00.04. – A szakképzés elmélete és módszertana
Oroszország szakképzéseinek kódjai:
08.00.05. – Közgazdaságtan és a népgazdaság irányítása: a természethasználat gazdasága
08.00.12. – Számvitel, statisztika
09.00.01. – Ontológia
12.00.02. – Alkotmány jog municipális jog
12.00.06. – Természeti források joga agrárjog ökológiai jog

196

ISBN: 978-963-7175-49-7

A konferenciakiadványban megjelent tanulmányokat a Tanszék munkatársai:
 Dr. habil Solt Katalin tanszékvezetõ egytemi docens
 Dr. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens
 Dr. Szigeti Cecília PhD egyetemi adjunktus
 Kovács Norbert egyetemi tanársegéd
 Takács Dávid egyetemi tanársegéd
lektorálták.
Borítóterv: Vass András
Szerkesztés: Dr. Szigeti Cecília

197

